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EPOPEIA NA MODERNIDADE LUSÓFONA

Rafael Brunhara (UFRGS)1

Este volume de Épicas busca abraçar o múltiplo e mutável contexto da poesia
épica a partir da modernidade. Tal modernidade, inaugurada no século XIX com o
advento do Romantismo, põe em xeque o agenciamento do discurso literário em
gêneros poéticos e faz com que a epopeia comece a ocupar uma ambígua posição,
buscando acomodar-se, com sua canonicidade, ao paradigma estético do Romantismo,
avesso às convenções que sopravam vida às antigas teorias de gênero. Tal perspectiva
operará uma transformação radical na apreciação da epopeia. Antes considerada
superior dentro da hierarquia dos gêneros clássicos, ela gradativamente perderá o seu
prestígio ao longo do XIX, adentrando o século XX, segundo uma corrente de estudiosos
de inflexão hegeliana, como incapaz de cumprir aquilo que seria a sua prerrogativa:
abarcar a realidade de modo totalizante. Seu substituto seria o romance, na célebre
definição de Hegel “a moderna epopeia burguesa” (2004), uma forma mais adequada
para retratar os valores e práticas do mundo moderno.
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Entretanto, uma nova direção nos estudos da poesia épica2, têm revelado quão
complexo, dinâmico e multiforme é o gênero e as suas potencialidades, mostrando um
redimensionamento que se inicia já no século XIX e persiste até os dias atuais – muitas
vezes, porém, insuspeito por causa de interpretações hegelianas ainda predominantes
– por meio de narrativas longas que incorporam elementos épicos ou pela renovação
das próprias estruturas formais que caracterizaram a epopeia. Nesse sentido, os artigos
aqui coligidos são um convite a pensar a permanência do gênero épico nas literaturas
de língua portuguesa desde o século XIX até os dias atuais.
Cabe dizer que este volume nasce do projeto “Discursos da épica nas culturas
lusófonas do século XIX”, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e da Ruhr-Universität Bochum3, financiado pelo PROBRAL
– programa apoiado pela CAPES/Brasil e DAAD/Alemanha. Indicativo disso é a primeira
seção, o Dossiê “Modernidades Lusófonas”, que traz cinco textos originalmente
apresentados na Universidade de Augsburg em setembro de 2019 durante o 13º
Congresso Alemão de Lusitanistas na seção organizada pelo referido grupo de
pesquisadores, “Epopeia, narrativa e modernidade. Espaços, limites e transgressões de
um gênero clássico em renovação”.
São os seguintes: “Forja épica e sentido trágico em Grande sertão: veredas”, de
Danielle Corpas (UFRJ), que analisa os elementos trágicos dentro da tessitura épica
desse romance; “Sílvio Romero e a poesia épica”, de Bárbara Sager Zeni
(UFRGS/CAPES/DAAD), que reúne as diversas reflexões de Romero sobre a epopeia em
vista de delinear o quadro epistemológico de onde parte o crítico; “A comemoração do
terceiro centenário de Camões na revista A Estação”, de

Bruna Nunes

(UFRGS/CAPES/DAAD), que apresenta o volume comemorativo dessa revista sobre
Camões e em que medida o escopo da revista – voltada supostamente ao público
feminino – se adequa para celebrar a efeméride do poeta épico português. “Maria
Valéria Rezende e o seu Vasto mundo: uma transfiguração do épico”, de Maria
Aparecida Ribeiro (Coimbra), que analisa a obra Vasto mundo e busca vê-la como um
livro que reconfigura traços de uma tradição épica brasileira. Por fim, numa semelhante

2

Entre outros estudiosos, podemos destacar os estudos de Ramalho e Vasconcelos (2007) e Neiva (2008; 2009) e as
pesquisas desempenhadas pelo CIMEEP – Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos.
3 O projeto é atualmente coordenado pelos professores Regina Zilberman (UFRGS) e Roger Friedlein (Bochum).
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direção vai o artigo de Teresa Bagão (AEE/Escola secundária de Estarreja), “Para manter
as coisas inteiras: viagens no futuro em A vida no céu, de José Eduardo Agualusa”, que
observa as continuidades épicas no romance do escritor angolano contemporâneo.
Seguem trabalhando o épico na modernidade outros dois artigos: Vinícius
Ferreira Barth (UFPR) em “A contemplação nas sombras: O Guesa de Sousândrade e a
meia noite as margens do Solimões” analisa o trecho do Canto I d’ O Guesa que antecipa
o episódio da descida aos infernos no Canto II, verificando as influências formais e
temáticas que moldam e reconfiguram este lugar-comum da epopeia na obra do poeta
maranhense; Ellen dos Santos Oliveira (UFS/CAPES), em “Aspectos épicos em Os gatos
e O remédio, de Fernandes Barbosa” estuda, nestes livros de poesia satírica da primeira
metade do século XX, a presença de características que poderiam apontar para uma
acomodação do épico na contemporaneidade.
Na Seção Livre – voltada para temáticas diversas – Amós Coêlho da Silva (UERJ)
oferece reflexões sobre os epítetos na epopeia clássica no artigo “Achegas sobre o
simbolismo do epíteto”; Bárbara Ribeiro Tofoli e Leni Ribeiro Leite, ambas da
Universidade Federal do Espírito Santo, investigam no artigo “A recepção da Ekphrasis
no poema Prosopopeia, de Bento Teixeira” a permanência, no poema, deste tropo
característico tanto da epopeia como do discurso retórico. O artigo de Antônio Trindade
dos Santos (UFS), “Do épico ao lírico: a mulher selvagem na epopeia Argonáutica e no
Romanceiro sergipano” compara as figuras da Medeia de Apolônio de Rodes com
Juliana, do romance tradicional ibérico homônimo, tal como coligido pelo folclorista
Jackson da Silva no Romanceiro sergipano. Victor Hugo Sampaio (UFPB) contextualiza a
epopeia do povo finlandês, demarcando seus elementos genéricos, em “A Kalevala
finlandesa: contexto histórico, seu processo de coleta e escrita, questões de gênero e
possíveis motivos mitológicos”. Fechando a seção, Fabio Mario da Silva (UFSSP), em
“Notas de investigação sobre as duas primeiras edições do Memorial da infância de
Cristo e Triunfo do divino amor, de Soror Maria de Mesquita Pimentel”, traz notícia
importante sobre descoberta recente envolvendo as edições da obra épica de Pimentel.
Concluem esta edição de Épicas as seções “Project Epopée”, “Relatos de
Pesquisa” e “Resenhas”. Na primeira, o texto “O estado da arte da crítica anglo-saxã
sobre o gênero literário épico”, de Marguerite Mouton, professora agregada ao ESPE de
Beauvais e membro do Centre d’Études des Relations et Contacts Linguistiques et
6

Littéraires da Universidade de Amiens, é traduzido por Antônio Batalha (UFS).
Alexsandra Bispo (UFS) apresenta o relatório de pesquisa intitulado “A resistência do
autoritarismo na épica de Leda Miranda Hühne”, mostrando a presença dessa temática
em sua obra a partir de considerações teóricas diversas. Por fim, Paulo Geovane e Silva
(Universidade de Coimbra) resenha a segunda edição modernizada de Memorial da
infância de Cristo e triunfo do divino amor, de Soror Pimentel; e Christina Ramalho
apresenta duas obras: Eneas. La trayectoria transatlántica de um mito fundacional, que
reúne capítulos de diversos autores, e Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée
médiévale 2), de Jean-Pierre Martin.
Cabe, antes de encerrar, nosso agradecimento a todos os autores que
contribuíram com o volume e, sobretudo, a Profa. Christina Bielinski Ramalho, editora
da Épicas e coordenadora-adjunta do CIMEEP, que prontamente acolheu nossa
proposta de um volume dedicado aos discursos da épica lusófona na modernidade.

Referências
HEGEL, Georg W. Friederich. Curso de Estética. Trad. Marco Aurélio Werle, Oliver Tolle.
São Paulo: Edusp, 2004. vol.4.
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EPOPEYA EN LA MODERNIDAD LUSOFÓNICA

Rafael Brunhara (UFRGS)4

Este volumen de la Revista Épicas busca abrazar el contexto múltiple y cambiante
de la poesía épica desde la modernidad. Tal modernidad, inaugurada en el siglo XIX con
el advenimiento del romanticismo, cuestiona la agencia del discurso literario en los
géneros poéticos y hace que la épica comience a ocupar una posición ambigua,
buscando acomodarse, con su canonicidad, al paradigma estético de Romanticismo,
contrario a las convenciones que daban vida a las antiguas teorías de género. Esta
perspectiva producirá una transformación radical en la apreciación de la épica.
Considerada anteriormente superior dentro de la jerarquía de los géneros clásicos,
gradualmente irá perdiendo su prestigio a lo largo del siglo XIX, en el siglo XX, según una
corriente de inflexiones hegelianas, incapaz de cumplir con lo que sería su prerrogativa:
abrazar la realidad de modo totalizador. Su reemplazo sería la novela, en la famosa
definición de Hegel “la epopeya burguesa moderna” (2004), una forma más adecuada
de retratar los valores y prácticas del mundo moderno.
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Sin embargo, una nueva dirección en el estudio de la poesía épica ha revelado
cuán complejo, dinámico y multiforme es el género y su potencial, mostrando un cambio
de tamaño que comenzó en el siglo XIX y persiste hasta nuestros días – a menudo
insospechado debido a las interpretaciones hegelianas que aún prevalecen – a través de
largas narraciones que incorporan elementos épicos o mediante la renovación de las
estructuras formales que caracterizaron la épica. En este sentido, los artículos aquí
recogidos son una invitación a reflexionar sobre la permanencia del género épico en la
literatura en lengua portuguesa desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Cabe mencionar que este volumen nació del proyecto “Discursos da épica nas
culturas lusófonas do século XIX” [Discursos de la epopeya en las culturas de habla
portuguesa del siglo XIX], desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul y de la Ruhr-Universität Bochum y financiado por PROBRAL
– programa apoyado por CAPES/Brasil y DAAD/Alemania. Indicativo de ello es la primera
sección, el Dossier “Modernidades Lusofónicas”, que trae cinco textos presentados
originalmente en la Universidad de Augsburgo en septiembre de 2019 durante el XIII
Congreso Alemán de Lusitanistas en la sección, organizado por el referido grupo de
investigadores, “Epopeia, narrativa e modernidade. Espaços, limites e transgressões de
um gênero clássico em renovação” [Epopeya, narrativa e modernidad. Espacios, límites
y transgresiones de un género clásico en renovación].
Son los siguientes: “Forja épica e sentido trágico em Grande sertão: veredas” de
Danielle Corpas (UFRJ), que analiza los elementos trágicos dentro del tejido épico de
esta novela; “Sílvio Romero e a poesía épica”, de Bárbara Sager Zeni
(UFRGS/CAPES/DAAD), que recoge las diversas reflexiones de Romero sobre la épica
para delinear el marco epistemológico del que parte la crítica; “A comemoração do
terceiro centenário de Camões na revista A Estação”, de Bruna Nunes (UFRGS/CAPES/
DAAD), que presenta el volumen conmemorativo de esta revista sobre Camões y en qué
medida el alcance de la revista – supuestamente dirigida al público femenino – se
adecua para celebrar al poeta épico portugués. “Maria Valéria Rezende e o seu Vasto
mundo: uma transfiguração do épico”, de Maria Aparecida Ribeiro (Coimbra), que
analiza la obra Vasto mundo y busca verla como un libro que reconfigura las huellas de
una tradición épica brasileña. Finalmente, en una dirección similar va el artículo de
9

Teresa Bagão (AEE/Escola Secundária de Estarreja), “Para manter as coisas inteiras:
viagens no futuro em A vida no céu, de José Eduardo Agualusa”, que observa las
continuidades épicas de la novela del escritor angoleño contemporáneo.
Otros dos artículos continúan trabajando sobre la épica en la modernidad:
Vinícius Ferreira Barth (UFPR) en “A contemplação nas sombras: O Guesa de
Sousândrade e a meia noite as margens do Solimões” analiza el pasaje del Canto I d 'O
Guesa que anticipa el episodio del descenso a los infiernos en el Canto II, constatando
las influencias formales y temáticas que configuran y reconfiguran este lugar común de
la épica en la obra del poeta del estado del Maranhão; Ellen dos Santos Oliveira
(UFS/CAPES), en “Aspectos épicos em Os gatos e O remédio, de Fernandes Barbosa”
estudia, en estos libros de poesía satírica de la primera mitad del siglo XX, la presencia
de características que podrían apuntar a una acomodación del épica en la época
contemporánea.
En la Sección Libre, centrada en diferentes temas, Amós Coêlho da Silva (UERJ)
ofrece reflexiones sobre los epítetos en la epopeya clásica en el artículo “Achegas sobre
o simbolismo do epíteto”; Bárbara Ribeiro Tofoli y Leni Ribeiro Leite, ambas de la
Universidad Federal de Espírito Santo, investigan en el artículo “A recepção da Ekphrasis
no poema Prosopopeia, de Bento Teixeira”, la permanencia, en el poema, de este tropo
característico tanto del discurso épico como retórico. El artículo de Antonio Trindade
dos Santos (UFS), “Do épico ao lírico: a mulher selvagem na epopeia Argonáutica e no
Romanceiro sergipano” compara las figuras de la Medeia de Apolônio de Rodes con
Juliana, de la novela tradicional ibérica homónima, recogida por el folclorista Jackson da
Silva en Romanceiro sergipano. Victor Hugo Sampaio (UFPB) contextualiza la epopeya
del pueblo finlandés, delimitando sus elementos genéricos, en “A Kalevala finlandesa:
contexto histórico, seu processo de coleta e escrita, questões de gênero e possíveis
motivos mitológicos”. Y, cerrando la sección, Fabio Mario da Silva (UFSSP), en “Notas de
investigação sobre as duas primeiras edições do Memorial da infância de Cristo e Triunfo
do divino amor, de Soror Maria de Mesquita Pimentel”, trae importantes noticias sobre
descubierta reciente acerca de las ediciones de la obra épica de Pimentel.
Este número de la Revista Épicas presenta, todavía, las secciones “Project
Epopée”, “Informe de investigación” y “Revisión”. En la primera, el texto “O estado da
arte da crítica anglo-saxã sobre o gênero literário épico”, de Marguerite Moulton,
10

profesora de la ESPE de Beauvais y miembro del Centre d'Études des Relations et
Contacts Linguistiques et Littéraires de la Universidad de Amiens, es traducido por
Antônio Batalha (UFS). Alexsandra Ferreira Bispo (UFS) presenta el informe de
investigación titulado “A resistência do autoritarismo na épica de Leda Miranda Hühne”,
mostrando la presencia de este tema en su obra desde diferentes consideraciones
teóricas. Finalmente, Paulo Geovane e Silva (Universidad de Coimbra) repasa la segunda
edición modernizada del Memorial da infância de Cristo e triunfo do divino amor, de
Soror Pimentel; e Christina Ramalho presenta dos obras: Eneas. La trayectoria
transatlántica de um mito fundacional, que reúne capítulos de diversos autores, e
Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée médiévale 2), de Jean-Pierre Martin.
Antes de cerrar, queremos agradecer a todos los autores que contribuyeron al
volumen y, sobre todo, a Profa. Christina Bielinski Ramalho, editora de la Revista Épicas
y coordinadora adjunta del CIMEEP, quien prontamente acogió nuestra propuesta de un
volumen dedicado a los discursos de la epopeya de habla portuguesa en los tiempos
modernos.

Referencias

HEGEL, Georg W. Friederich. Curso de Estética. Trad. Marco Aurélio Werle, Oliver Tolle.
São Paulo: Edusp, 2004. vol.4.
NEIVA, Saulo (org.). Désirs & débris d'épopée au XXe siècle. Berna: Peter Lang, 2009.
NEIVA, Saulo (org.). Déclin & confins de l'épopée au XIXe siècle. Tübingen: Gunter Narr,
2008.
SILVA, Anazildo Vasconcelos da; RAMALHO, Christina. História da Epopeia Brasileira. Rio
de Janeiro: Garamond, 2007.

11

BRUNHARA, Rafael. Présentation. Épopée dans la modernité
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EPOPÉE DANS LA MODERNITÉ LUSOPHONE

Rafael Brunhara (UFRGS)5

Ce volume de la Revista Épicas cherche à embrasser le contexte multiple et
changeant de la poésie épique de la modernité. Une telle modernité, inaugurée au XIXe
siècle avec l'avènement du romantisme, remet en question l'agence du discours
littéraire dans les genres poétiques et fait prendre à l'épopée une place ambiguë,
cherchant à s'accommoder, avec sa canonicité, du paradigme esthétique de
Romantisme, opposé aux conventions qui ont insufflé la vie aux vieilles théories du
genre Une telle perspective entraînera une transformation radicale dans l'appréciation
de l'épopée. Jadis considérée comme supérieure dans la hiérarchie des genres
classiques, elle perdra progressivement son prestige tout au long du XIXe, au XXe siècle,
selon un courant d'inflexionnistes hégéliens, comme incapable de remplir ce qui serait
sa prérogative: embrasser la réalité de mode de totalisation. Son remplacement serait
le roman, dans la célèbre définition de Hegel «l'épopée bourgeoise moderne» (2004),

5
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une manière plus adéquate de dépeindre les valeurs et les pratiques du monde
moderne.
Cependant, une nouvelle direction dans l'étude de la poésie épique a révélé à
quel point le genre et son potentiel sont complexes, dynamiques et multiformes,
montrant un redimensionnement qui a commencé au 19ème siècle et persiste jusqu'à
nos jours – souvent insoupçonné en raison de les interprétations hégéliennes prévalent
encore – à travers de longs récits qui incorporent des éléments épiques ou à travers le
renouvellement des structures très formelles qui caractérisaient l'épopée. En ce sens,
les articles rassemblés ici sont une invitation à réfléchir à la permanence du genre épique
dans la littérature de langue portugaise du XIXe siècle à nos jours.
Il est à noter que ce volume est né du projet «Discursos da épica nas culturas
lusófonas do século XIX [Discours de l'épopée dans les cultures lusophones du XIXe
siècle], développé par un groupe de chercheurs de l’Universidade Federal do Rio Grande
do Sul et de la Ruhr-Universität Bochum et financé par PROBRAL – un programme
soutenu par CAPES/Brésil et DAAD/Allemagne. À titre indicatif, la première section, le
dossier «Modernidades Lusófonas», rassemble cinq textes présentés à l'origine à
l'Université d'Augsbourg en septembre 2019 lors du 13e Congrès Allemand des
Lusitanistes dans la section, organisée par le groupe de chercheurs référé «Epopeia,
narrativa e modernidade. Espaços, limites e transgressões de um gênero clássico em
renovação” [Épopée, récit et modernité. Espaces, limites et transgressions d'un genre
classique en rénovation].
Ils sont les suivants: «Forja épica e sentido trágico em Grande sertão: veredas»,
de Danielle Corpas (UFRJ), qui analyse les éléments tragiques dans la trame épique de
ce

roman;

«Sílvio Romero e

a poesia épica», de Bárbara Sager Zeni

(UFRGS/CAPES/DAAD), qui rassemble les diverses réflexions de Romero sur l'épopée
pour esquisser le cadre épistémologique d'où sort le critique; «A comemoração do
terceiro centenário de Camões na revista A Estação», de Bruna Nunes
(UFRGS/CAPES/DAAD), qui présente le volume commémoratif de ce magazine sur
Camões et dans quelle mesure la portée du magazine – censé être destiné au public
féminin – convient pour célébrer le poète épique portugais. «Maria Valéria Rezende e
o seu Vasto mundo: uma transfiguração do épico», de Maria Aparecida Ribeiro
(Coimbra), qui analyse l'œuvre Vasto mundo et cherche à la voir comme un livre
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reconfigurant les traces d'une tradition épique brésilienne. Enfin, dans le même sens va
l'article de Teresa Bagão (AEE/Escola Secundária de Estarreja), «Para manter as coisas
inteiras: viagens no futuro em A vida no céu, de José Eduardo Agualusa», qui observe les
continuités épiques du roman de l'écrivain angolais contemporain.
Deux autres articles continuent de travailler sur l'épopée dans la modernité:
Vinícius Ferreira Barth (UFPR) dans «A contemplação nas sombras: O Guesa de
Sousândrade e a meia noite as margens do Solimões» analyse le passage de Canto I d'O
Guesa qui anticipe l'épisode de la descente aux enfers du Canto II, vérifier les influences
formelles et thématiques qui façonnent et reconfigurent ce lieu commun de l'épopée
dans l'œuvre du poète du Maranhão; Ellen dos Santos Oliveira (UFS / CAPES), dans
«Aspectos épicos em Os gatos e O remédio, de Fernandes Barbosa» étudie, dans ces
recueils de poésie satirique de la première moitié du XXe siècle, la présence de
caractéristiques qui pourraient indiquer un accommodement de l’épopée à l'époque
contemporaine.
Dans la section libre – centrée sur différents thèmes – Amós Coêlho da Silva
(UERJ) propose des réflexions sur les épithètes de l'épopée classique dans l'article
«Achegas sobre o simbolismo do epíteto»; Bárbara Ribeiro Tofoli et Leni Ribeiro Leite,
tous deux de l'Universidade Federal do Espírito Santo, enquêtent dans l'article «A
recepção da Ekphrasis no poema Prosopopeia, de Bento Teixeira» sur la permanence,
dans le poème, de ce trope caractéristique à la fois du discours épique et rhétorique.
L'article d'Antonio Trindade dos Santos (UFS), «Do épico ao lírico: a mulher selvagem na
epopeia Argonáutica e no Romanceiro sergipano» compare le personnage Médée d'
Apollonius de Rhodes avec Juliana, du roman traditionnel ibérique du même nom,
recueillis par folkloriste Jackson da Silva à Romanceiro sergipano. Victor Hugo Sampaio
(UFPB) contextualise l'épopée du peuple finlandais, en délimitant ses éléments
génériques, dans «A Kalevala finlandesa: contexto histórico, seu processo de coleta e
escrita, questões de gênero e possíveis motivos mitológicos». Clôturant la section, Fabio
Mario da Silva (UFSSP), dans «Notas de investigação sobre as duas primeiras edições do
Memorial da infância de Cristo e Triunfo do divino amor, de Soror Maria de Mesquita
Pimentel», apporte des nouvelles importantes sur une découverte récente impliquant
le éditions de l'œuvre épique de Pimentel.
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Ce numéro de la Revista Épicas aussi present les sections : «Projet Epopée»,
«Comptes rendus de recherche» et «Revue critique». Dans la première, le texte «O
estado da arte da crítica anglo-saxã sobre o gênero literário épico», de Marguerite
Moulton, professeur à l'ESPE de Beauvais et membre du Centre d'Études des Relations
et Contacts Linguistiques et Littéraires de l'Université d'Amiens, est traduit par Antônio
Batalha (UFS). Alexsandra Ferreira Bispo (UFS) présente le rapport de recherche intitulé
«A resistência do autoritarismo na épica de Leda Miranda Hühne», montrant la présence
de ce thème dans son travail à partir de différentes considérations théoriques. Enfin,
Paulo Geovane e Silva (Université de Coimbra) passe en revue la deuxième édition
modernisée du Memorial da infância de Cristo e triunfo do divino amor, de Soror
Pimentel ; et Christina Ramalho présente Eneas. La trayectoria transatlántica de um
mito fundacional, qui rassemble des chapitres de différents auteurs, e Temps, mémoire,
narration (Discours de l’épopée médiévale 2), de Jean-Pierre Martin.
Avant de terminer, nous tenons à remercier tous les auteurs qui ont contribué
au volume et, surtout, à la professeur Christina Bielinski Ramalho, editeur de la Revista
Épicas et coordinatrice adjointe du CIMEEP, qui a rapidement accueilli notre proposition
d'un volume dédié aux discours de l'épopée lusophone des temps modernes.
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EPIC IN LUSOPHONE MODERNITY

This volume of Revista Épicas seeks to embrace the multiple and changing
context of epic poetry from modernity. Such modernity, inaugurated in the 19th century
with the advent of Romanticism, calls into question the agency of literary discourse in
poetic genres and makes the epic begin to occupy an ambiguous position, seeking to
accommodate, with its canonicity, to the aesthetic paradigm of Romanticism, averse to
the conventions that breathed life into old gender theories. Such a perspective will bring
about a radical transformation in the appreciation of the epic. Formerly considered
superior within the hierarchy of classical genres, it will gradually lose its prestige
throughout the 19th, into the 20th century, according to a current of Hegelian
inflectionists, as unable to fulfill what would be its prerogative: embrace the reality of
totalizing mode. Its replacement would be the novel, in Hegel's famous definition “the
modern bourgeois epic” (2004), a more adequate way to portray the values and
practices of the modern world.
However, a new direction in the study of epic poetry, has revealed how complex,
dynamic and multiform the genre and its potential are, showing a resizing that began in
the 19th century and persists to the present day – often unsuspected because of
Hegelian interpretations still prevalent – through long narratives that incorporate epic
elements or through the renewal of the very formal structures that characterized the
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epic. In this sense, the articles collected here are an invitation to think about the
permanence of the epic genre in Portuguese language literature from the 19th century
to the present day.
It is worth mentioning that this volume was born from the Project “Discursos da
épica nas culturas lusófonas do século XIX”, developed by a group of researchers from
the Federal University of Rio Grande do Sul and Ruhr-Universität Bochum and funded by
PROBRAL – a program supported by CAPES/Brazil and DAAD/Germany. Indicative of
this is the first section, the Dossier “Modernidades Lusófonas”, which brings five texts
originally presented at the University of Augsburg in September 2019 during the 13th
German Congress of Lusitanists in the section, organized by the referred group of
researchers, “Epopeia, narrativa e modernidade. Espaços, limites e transgressões de um
gênero clássico em renovação”.
They are as follows: “Forja épica e sentido trágico de Grande sertão: veredas”,
by Danielle Corpas (UFRJ), who analyzes the tragic elements within the epic fabric of this
novel; “Sílvio Romero e a poesia épica”, by Bárbara Sager Zeni (UFRGS/CAPES/DAAD),
which gathers Romero's diverse reflections on the epic in order to outline the
epistemological framework from which the critic leaves; “A comemoração do terceiro
centenário de Camões no periódico A estação”, by Bruna Nunes (UFRGS/CAPES/DAAD),
which presents the commemorative volume of this magazine about Camões and to what
extent the scope of the magazine – supposedly aimed at the female audience - suits to
celebrate the Portuguese epic poet. “Maria Valéria Rezende e o seu Vasto mundo: uma
transfiguração do épico?”, by Maria Aparecida Ribeiro (Coimbra), who analyzes the work
Vasto mundo and seeks to see it as a book that reconfigures traces of an epic Brazilian
tradition. Finally, in a similar direction goes the article by Teresa Bagão (AEE/Escola
Secundária de Estarreja), “’Para manter as coisas inteiras’ – viagens no futuro em A vida
no céu, de José Eduardo Agualusa”, which observes the epic continuities in the novel of
the contemporary Angolan writer.
Two other articles continue to work on the epic in modernity: Vinícius Ferreira
Barth (UFPR) in “Contemplação nas sombras: O guesa de Sousândrade e a meia-noite às
margens do Solimões” analyzes the passage from Canto I d 'O Guesa that anticipates the
episode from the descent into hell in Canto II, verifying the formal and thematic
influences that shape and reconfigure this commonplace of the epic in the work of the
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Maranhão poet; Ellen dos Santos Oliveira (UFS / CAPES), in “Aspectos épicos em “Os
gatos” e “Remédio” (1949), de Fernandes Barbosa” studies, in these satirical poetry
books of the first half of the 20th century, the presence of characteristics that could
point to an accommodation of epic in contemporary times.
In the Free Section – focused on different themes – Amós Coêlho da Silva (UERJ)
offers reflections on epithets in the classic epic in the article “Achegas sobre o
simbolismo do epíteto”; Bárbara Ribeiro Tofoli and Leni Ribeiro Leite, both from the
Universidade Federal do Espírito Santo, investigate in the article “The reception of
Ekphrasis in the poem Prosopopeia, by Bento Teixeira” the permanence, in the poem,
of this trope characteristic of both epic and rhetorical discourse. The article by Antônio
Trindade dos Santos (UFS), “Do épico ao lírico: a mulher selvagem na epopeia
Argonáutica e no Romanceiro sergipano” compares the figures in the Media of
Apollonius of Rhodes with Juliana, from the homonymous traditional Iberian novel, as
collected by folklorist Jackson da Silva in Romanceiro Sergipano. Victor Hugo Sampaio
(UFPB) contextualizes the epic of the Finnish people, demarcating its generic elements,
in “A Kalevala finlandesa: contexto histórico, seu processo de coleta e escrita, questões
de gênero e possíveis motivos mitológicos”. Closing the section, Fabio Mario da Silva
(UFSSP), in “Notas de investigação sobre as duas primeiras edições do Memorial da
infância de Cristo e Triunfo do divino amor, de Soror Maria de Mesquita Pimentel”,
brings important news about recent discovery involving the editions of the epic work of
Pimentel.
This section of Epics concludes the sections “Project Epopée”, “Research Report”
and “Review”. In the first, the text “O estado da arte da crítica anglo-saxã sobre o gênero
literário épico”, by Marguerite Moulton, a professor at the ESPE de Beauvais and a
member of the Center d'Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires at
the Université d’Amiens, translated by Antônio Batalha (UFS). Alexsandra Ferreira Bispo
(UFS) presents the research report entitled “A resistência ao autoritarismo na épica de
Leda Miranda Hühne”, showing the presence of this theme in her work from different
theoretical considerations. Finally, Paulo Geovane e Silva (Universidade de Coimbra)
reviews the second modernized edition of “Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do
Divino Amor”, by Soror Pimentel, and Christina Ramalhopresents two works: Eneas. La
trayectoria transatlántica de um mito fundacional, which brings together chapters by
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different authors, and Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée médiévale 2),
de Jean-Pierre Martin.
Before closing, we would like to thank all the authors who contributed to the
volume and, above all, Christina Bielinski Ramalho, editor of Revista Épicas and adjunct
coordinator of CIMEEP, who promptly welcomed our proposal for a volume dedicated
to the speeches of the Portuguese-speaking epic in modern times.
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FORJA ÉPICA E SENTIDO TRÁGICO DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS6
EPIC FORGE AND TRAGIC MEANING IN GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Danielle Corpas7
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

RESUMO: O artigo procura demonstrar que a tonalidade épica de Grande sertão: veredas aponta para um
sentido trágico na representação da matéria brasileira, uma vez que a composição de Guimarães Rosa
sinaliza o eterno-retorno de violência sistêmica, a não-superação de problemas da experiência social.
Palavras-chave: Grande sertão: veredas; Guimarães Rosa; tragédia moderna
ABSTRACT: This article seeks to demonstrate that the epic tonality of Grande sertão: veredas points to a
tragic sense in the representation of Brazilian matter, since Guimarães Rosa's composition signals the
eternal return of systemic violence, the non-overcoming of problems of social experience.
Keywords: Grande sertão: veredas; Guimarães Rosa; modern tragedy

Introdução
A ressonância da tradição épica na obra de Guimarães Rosa é tópico recorrente
na fortuna crítica do autor, e na de Grande sertão: veredas em especial. Já na primeira
Este texto, apresentado no 13º Congresso Alemão de Lusitanistas (Universidade de Augsburg, 2019), retoma
considerações sobre a obra de Guimarães Rosa que desenvolvi em dois livros: O jagunço somos nós: Visões do Brasil
na crítica de Grande sertão: veredas (Campinas: Mercado de Letras, 2015) e Armas & Letras – e outros ensaios sobre
Guimarães Rosa (Rio de Janeiro: Desalinho, 2019).
7 Doutora em Teoria Literária (UFRJ, 2006). Professora do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ.
daniellecorpas@letras.ufrj.br.
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recepção do romance de 1956 o tema foi posto em pauta por Antonio Candido, em “O
sertão e o mundo” (republicado depois com o título “O homem dos avessos”), e, com
mais minúcia, por Manuel Cavalcanti Proença, que chega a afirmar: “Se há necessidade
de classificação literária para Grande sertão: veredas, não há dúvida que se trata de uma
epopeia” (PROENÇA, 1959, p. 166). Reflexões relevantes a respeito de elementos épicos
na narrativa surgiram também no início da década de 1970: em As formas do falso,
Walnice Nogueira Galvão problematizou a “matéria imaginária” da cavalaria; José
Hildebrando Dacanal apresentou uma avaliação bastante original da feição épica do
romance em “A epopeia de Riobaldo”. O debate em torno da questão ganhou novo
fôlego entre os anos 1990 e 2000, momento em que foram publicados estudos que
mudaram o rumo das leituras do Grande sertão. Apenas para lembrar alguns dos
trabalhos que trataram mais diretamente do assunto: Ana Luiza Martins Costa mapeou
referências a Homero em anotações do escritor; Davi Arrigucci Jr. tratou da mistura de
gêneros; Willi Bolle pôs em xeque a grandiloquência épica da narrativa.
É compreensível que esse acúmulo crítico tenha se consolidado, afinal muitos
elementos épicos são flagrantes em diversas camadas de Grande sertão: veredas,
mesmo se levarmos em conta aspectos bem básicos da teoria dos gêneros. Há recurso
a matrizes épicas no enredo que conjuga os dois grandes temas da epopéia homérica (a
guerra e a viagem); ressonâncias da novela de cavalaria na caracterização de
personagens; retomada da tradição épica na narração começando in media res, que
emula a transmissão oral, voltando-se para o passado e votando-se à totalização de um
sentido para as aventuras do herói, trajetória individual que diz respeito à história de
toda uma coletividade.
É esse último aspecto épico que interessa especialmente aqui: o sentido
configurado para uma experiência coletiva por meio da apresentação de um destino
singular, que assume ares de ação exemplar. No caso de Grande sertão: veredas, com
tudo o que há de épico no modo como é figurada a experiência social, esta se reveste
de um caráter que podemos chamar de trágico. Em outras palavras: o romance se
reveste de sentido trágico inclusive por conta da incorporação de modelos da tradição
épica na forja da narrativa – uma “conversa nossa de relato”, como diz Riobaldo (ROSA,
1986, p. 397).
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1. Tragédia moderna
Convém esclarecer que o termo “trágico”, empregado aqui a propósito de uma
narrativa do século XX, guarda os traços de especificação histórica que Raymond
Williams delineou no estudo Tragédia moderna, de 1966.
Williams parte do hiato entre, de um lado, o sentido corriqueiro de “tragédia”
(como catástrofe, desgraça ou incidente funesto) e, de outro, a teoria da tragédia
cultivada pela tradição erudita a partir da dramaturgia da Grécia antiga. Sua concepção
de tragédia moderna é formulada como resposta ao que considera uma cisão
problemática, entre o que seria o sentimento de tragédia na prática, do ponto de vista
do homem comum e da experiência social, e as diversas e complexas acepções
filosóficas do termo – “Temos de reconhecer o sofrimento em uma experiência imediata
e próxima, e não encobri-lo por meio de uma busca de nomes e definições” (WILLIAMS,
2002, p. 114). Não que esse encaminhamento faça tabula rasa da densidade filosófica
da teoria da tragédia, em suas diversas vertentes. Pelo contrário, são discutidos traços
distintivos do que seria o trágico, conforme as diferentes concepções que integram uma
vigorosa tradição na filosofia e na arte, procurando-se compreender a correlação entre
os aspectos reconhecidos como próprios da tragédia em cada momento e os processos
históricos em curso. Distinguir o que seria o trágico propriamente moderno implica,
assim, “entender e descrever não apenas a teoria trágica, mas também a experiência
trágica da nossa própria época” (Idem, p. 87).
Para chegar ao ponto que interessa a respeito da dimensão trágica de Grande
sertão: veredas será suficiente lembrar um dos aspectos da teoria da tragédia que o
autor examina: a contraposição entre ordem e acidente, e entre ordem e desordem.
Esta é uma componente decisiva no sentido moderno de tragédia proposto por
Williams, a partir de um trecho de Marx em Contribuição para a crítica da filosofia do
direito de Hegel. Resumindo muito a questão: o que Raymond Williams faz é deslocar o
centro de gravidade do debate sobre o trágico para a experiência universal do
sofrimento secular resultante, conforme os termos de Marx, da “injustiça geral” que
conforma as sociedades capitalistas, a experiência universal do sofrimento secular
resultante da “perda total de humanidade que pode apenas redimir-se por uma total
redenção da humanidade” (Idem, p. 104-105). Assim, um dos principais eixos na
definição de trágico moderno que emerge no estudo de Williams funda-se numa
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condição histórica comum, na experiência comum da privação, da iniquidade, das
diversas modalidades de violência instituídas e reproduzidas sistematicamente – uma
desordem ordenadamente ou sistematicamente produzida. O sentido político radical
dessas ideias de Raymond Williams sobre a tragédia foi sublinhado no prefácio de Iná
Camargo Costa à edição brasileira de seu livro:
o autor desenvolve uma reflexão notável sobre as relações entre ordem,
desordem e revolução para demonstrar cabalmente que, no sistema
capitalista, o que aparece como ordem é por definição a produção metódica
da desordem (desigualdade, humilhação, violência, privação, injustiça),
enquanto a desordem a ser necessariamente produzida pela revolução tem
por finalidade a criação de uma nova ordem. Outro aspecto da tragédia de
nosso tempo é a incompreensão dessa dialética. Decorre desse diagnóstico
uma tarefa artística revolucionária: a exposição da verdadeira desordem. (In:
WILLIAMS, 2002, p. 16).

É a partir dessa abordagem da tragédia moderna que proponho pensar o que há
de trágico no romance de Guimarães Rosa.

2. Ordem e desordem à brasileira
Na sequência cronológica das aventuras do jagunço Riobaldo, os conflitos de que
participou começam com a ação de um grupo paramilitar comandado por Zé Bebelo.
Este havia chegado de Goiás, contratado para dar combate aos bandos de jagunços dos
coronéis que dominam o sertão de Minas Gerais. “O fim de tudo, que seria: romper em
peito de bando e bando, acabar com eles, liquidar com os jagunços, relimpar o mundo
da jagunçada braba” (ROSA, 1986, p. 110). Essa liquidação violenta abriria caminho para
a implementação de uma nova ordem, culminando com a modernização do sertão –
pelo menos era isso que anunciava Zé Bebelo: “Dizendo que, depois estável que abolisse
o jaguncismo, e deputado fosse, então reluzia perfeito o Norte, botando pontes,
baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando
mil escolas” (Idem, p. 111). O contratante de Zé Bebelo, ao que tudo indica, é o próprio
Governo brasileiro, então a cargo de inimigos políticos do grupo de fazendeiros locais
liderado por Joca Ramiro. Não por acaso, nos discursos com os quais procurava angariar
apoio dos “municipais do lugar”, Zé Bebelo prometia “muita coisa republicana” (Idem,
p. 113-114).
O contexto, portanto, é o da disputa entre proprietários rurais, nos moldes da
vida política no Brasil da Primeira República. Tanto que, embora anuncie que sua missão
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é acabar com a jagunçagem, Zé Bebelo também se utiliza de jagunços, só que reunidos
por convocação e com pagamento semanal. Enquanto os jagunços subordinados a Joca
Ramiro, Sô Candelário ou Ricardão eram moradores de suas terras, vaqueiros e
agricultores eventualmente convertidos em braços armados para disputas territoriais e
políticas, conforme o modelo tradicional de relação entre fazendeiros e homens pobres
no sertão, os homens que Zé Bebelo chefiava – também pobres, claro – tinham sido
contratados especificamente para aquela empreitada. Nessa diferença entre os bandos
se anuncia um movimento de mudança conservadora no sertão: as relações de trabalho
já não são estritamente as tradicionais, já são, por assim dizer, modernas, regidas por
uma espécie de racionalidade empresarial – mas permanecem mescladas à lógica
arcaica da lei do mais forte.
O mais emblemático episódio da mudança conservadora da ordem jagunça, da
modernização conservadora, ocorre quando, depois de uma série de batalhas, o bando
de Zé Bebelo é derrotado e ele é feito prisioneiro. É a grande reviravolta no curso da
guerra, com a instalação do “tribunal” de jagunços que julga Zé Bebelo. A instalação do
tribunal, a realização do julgamento, de fato, a princípio, subverte o costume jagunço,
cuja praxe era simplesmente matar o inimigo capturado (eventualmente depois de
tortura). Porém, a transformação da ordem violenta é apenas parcial ou aparente. É
certo que o julgamento de Zé Bebelo parece sinalizar avanço civilizatório, na medida em
que encena a institucionalidade do estado de direito. Mas tudo não passa mesmo de
uma encenação da legalidade institucional, pois continua sendo o poder privado do
chefe-mor Joca Ramiro que patrocina a nova forma de dirimir conflitos. A subsistência
da autoridade patriarcal e patrimonialista, o fusionamento de poder privado e poder
público, típico do coronelismo, fica evidente no momento em que Joca Ramiro proclama
a pena de exílio para Zé Bebelo:
Joca Ramiro ia decidir! [...] Era a hora. O poder dele veio distribuído endireito
em Zé Bebelo. O quando falou:
– “O julgamento é meu, sentença que dou vale em todo este norte. Meu
povo me honra. Sou amigo dos meus amigos políticos, mas não sou criado
deles, nem cacundeiro. A sentença vale. A decisão. O senhor reconhece?”
(ROSA, 1986, p. 244).

A não-superação do estado de coisas autoritário e violento se explicita logo
depois da dissolução do tribunal, quando Hermógenes e Ricardão matam Joca Ramiro à
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traição, revoltados com a pacificação negociada com o julgamento. Começa então uma
segunda guerra, que não é simplesmente demanda de vingança, luta de honra ao modo
épico, como faz crer na maior parte do tempo o relato de Riobaldo. Não é difícil perceber
que se trata, novamente, de confronto entre grupos rivais na distribuição de poder na
região. Agora, os coronéis fiéis à memória de Joca Ramiro mantêm a aliança inicial,
enquanto Hermógenes e Ricardão agem para redefinir o peso de sua autoridade, que
fora afrontada pela hegemonia de Joca Ramiro.
Essa lógica dos interesses dos grandes proprietários se explicita mesmo durante
o julgamento de Zé Bebelo, com o pronunciamento de Ricardão, personagem que é
porta-voz da razão político-financeira que determina a ação dos bandos. Ao argumentar
a favor da execução do prisioneiro, ele lembra que o grupo reunido ali tinha
“responsabilidade” com outros aliados, que estavam tendo prejuízos materiais com a
disputa: “Esses estão aguentando acossamento do Governo, tiveram que sair de suas
terras e fazendas, no que produziram uma grande quebra, vai tudo na mesma
desordem...” (ROSA, 1986, p. 233-234). A ação de Ricardão e Hermógenes procura
reestabelecer a ordem sertaneja. Com o assassinato de Joca Ramiro, o acordo nãoviolento obtido com o tribunal engendra outra guerra, ainda mais brutal que a primeira.
Depois de várias batalhas e trocas de comando, sob a chefia de Riobaldo, os ramiros
finalmente derrotam os inimigos e parece finalmente instaurada uma nova ordem no
sertão. O narrador se vangloria disso nas últimas páginas do livro: “eu tivesse vindo,
corajoso, para derrubar o Hermógenes e limpar estes Gerais da jagunçagem” (ROSA,
1986, p. 533).
Vai aí boa dose de exagero, porque a lógica da jagunçagem continua incubada
mesmo no presente da narração, nos tempos mais pacíficos em que o velho Riobaldo
rememora sua história. Mas ele em mais de um momento insiste em sublinhar a
ocorrência da mudança, a transformação da ordem geral do mundo-sertão: “Tempos
foram, os costumes demudaram. Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não
sobra mais nada” (ROSA, 1986, p. 17). Sem dúvida, há mudanças acontecendo naqueles
anos em que viveu o jagunço Riobaldo. No entanto, são mudanças de caráter limitado,
contraditórias. Transformação sem superação, reconfiguração da ordem que reproduz
a desordem. O destino de Zé Bebelo ilustra bem esse processo. Na época em que
empregava jagunços a soldo do Governo, ele tinha aspirações a deputado – e de fato
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demonstra ter algum atributo para a carreira, pelo menos sabe fazer discursos
demagógicos que empolgam a população local. Mesmo depois de derrotado, quando
muda de lado e passa a liderar os jagunços para vingar o assassinato de seu bem-feitor
Joca Ramiro, Zé Bebelo não abre mão das ambições políticas – que em certa medida não
deixam de significar uma aposta na vigência da institucionalidade em lugar da lei do mais
forte. Mas Zé Bebelo termina o romance é como negociante de gado, “[a] ganhar o
muito dinheiro” e com planos de ir para a capital para “[m]over com comércio, estudar
para advogado” (ROSA, 1986, p. 536-537). Toda a sua fala “muito nacional” (Idem, p.
114), toda a grandiloquência das promessas para o progresso do sertão caem por terra
– o que interessa mesmo é “ganhar o muito dinheiro”. É curioso também que, até o fim,
o valor que confere à civilidade urbana não seja incompatível com a ação de valentão.
Pelo contrário: muito pragmático, ele calcula que seria vantajoso para os negócios
publicar seus feitos como chefe jagunço em jornais da capital.
Então, no cômputo geral, se “os costumes demudaram”, como diz Riobaldo, não
é verdade que “nem não sobra mais nada” do velho mundo-sertão. Se o fluxo das
guerras conduziu a uma nova ordem, o princípio da violência permanece nela latente.
Em plena arrancada modernizadora no Brasil de meados dos anos 1950, quando o livro
foi lançado, a forma do romance de Rosa parece sinalizar o eterno-retorno da violência
sistêmica que mantém cindida a sociedade brasileira. Parece sinalizar a não-superação
de problemas com os quais continuamos a nos debater.
Continuamos a nos debater inclusive neste exato momento. Na página infeliz da
nossa história por que passamos hoje, testemunhamos mais uma vez o eterno-retorno
da violência sistêmica da sociedade brasileira. Agora, sob um governo facínora,
conivente com forças paramilitares, alavancado por fundamentalismo religioso,
interesses financeiros dos mais predatórios, mórbidos mesmo, e por manobras
legislativas, judiciais e midiáticas que deixam bem claro o quanto os princípios
republicanos são frágeis no Brasil, nessa sociedade por séculos ordenada conforme os
termos da mentalidade escravocrata, do autoritarismo patriarcal e do mandonismo –
premissas que vêm determinando nossa vida social, de forma sempre atualizada,
sempre em sintonia com o andamento do capitalismo mundial.
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3. Autojustificação épica
Diante do Brasil de hoje, Grande sertão: veredas se mostra, infelizmente, de uma
atualidade impressionante. O próprio Guimarães Rosa disse uma vez, em entrevista a
Günter Lorenz, que Riobaldo “é apenas o Brasil” (LORENZ, 1994, p. 60). De fato, a
história de Riobaldo é, entre outras coisas, história de gente pobre implicada na
reconfiguração da ordem fundada em mentalidade escravocrata, autoritarismo
patriarcal e mandonismo. Entre outras coisas, Grande sertão: veredas é história de
jagunços, contada por quem foi jagunço, foi chefe de jagunços e, com isso, se alavancou
na escala social, tornando-se fazendeiro. É essa a situação do protagonista-narrador
Riobaldo: no presente da narração, ele é proprietário de terras no sertão de Minas
Gerais.
A ambígua condição de classe que Guimarães Rosa forjou para o protagonistanarrador de seu romance contribui para a constituição da dimensão épica da narrativa,
ao mesmo tempo em que coloca sob suspeita a projeção da trajetória do ex-jagunço à
positividade de um destino exemplar, travessia de “homem humano”. A positivação da
travessia de Riobaldo fica posta em xeque porque, no regime de leitura instigado pela
composição singular desse romance, a inflexão épica serve ao propósito de
autojustificação desse ambíguo herói.
Afinal, quem é Riobaldo, esse personagem que é “apenas o Brasil”? Sabemos que
o herói de Grande sertão: veredas nasceu filho de mãe pobre e sozinha, filho bastardo
do fazendeiro Selorico Mendes. Quando a mãe morreu foi viver como agregado junto
ao suposto padrinho, que o fez estudar e aprender a atirar. Destaca-se depois como bom
atirador em disputas nas quais homens pobres se entrematavam sob o mando dos
fazendeiros que loteavam poder político, terra e outros privilégios no Brasil do fim da
Primeira República, testemunhando, como vimos, o momento em que começam a se
instaurar no sertão, de modo incipiente e inconsistente, os ares modernizadores do
progresso técnico e da instucionalidade legal. Nosso herói alcança o posto de chefe do
bando de jagunços vitorioso e, com esse prestígio, garante tanto o casamento com a
filha de um fazendeiro quanto a herança do pai tido como padrinho. O velho Riobaldo,
que pode fazer um mergulho épico na memória e refletir sobre o sentido de sua
experiência, é um homem de posses, que continua contando com a lealdade de alguns
ex-companheiros de jagunçagem – homens pobres do sertão que, no presente da
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narração, são meeiros em suas terras. Essa situação privilegiada, que mesmo em tempos
de paz permanece garantida pela força das armas e pelo mecanismo do favor, é
apresentada logo no início do relato:
Mas hoje, que raciocinei, e penso a eito, nem por isso não dou por baixa
minha competência, num fogo-e-ferro. A ver. Chegassem viessem aqui com
guerra em mim, com más partes, com outras leis, ou com sobejos olhares, e
eu ainda sorteio de acender esta zona, ai, se, se! É na boca do trabuco: é no
te-retê-retém... E sozinhozinho não estou, há-de-o. Pra não isso, hei coloquei
redor meu minha gente. Olhe o senhor: aqui, pegado, vereda abaixo, o Paspe
– meeiro meu – é meu. Mais légua, se tanto, tem o Acauã, e tem o Compadre
Ciril, ele e três filhos, sei que servem. Banda desta mão o Alaripe [...] E não
vou valendo? Deixo terra com eles, deles o que é meu é, fechamos que nem
irmãos. Pra que eu quero ajuntar riqueza? Estão aí, de armas areiadas.
Inimigo vier, a gente cruza chamado, ajuntamos: é hora de um bom
tiroteiamento em paz, exp’rimentem ver. (ROSA, 1986, p. 15-16).

No plano da consciência do herói do romance, o problema é que, para alçar-se à
condição de “fazendeiro estadonho”, para vencer a guerra e assim obter os bens e a
posição social que o salvaram das agruras da miséria, talvez tenha vendido a alma ao
Diabo, ficando irremediavelmente comprometido com o Mal. O problema, pelo que
conta, é que foi depois de buscar ajuda do Demônio que alcançou a vitória, na mesma
batalha em que morreu Diadorim, seu grande amor – enquanto ele, na posição de
chefia, salvou-se permanecendo distante da luta corpo-a-corpo com os inimigos.
Muito resumidamente, é essa a fabulação motivadora do afã de autojustificação
que tem o narrador de Grande sertão: veredas. O relato de Riobaldo, com todas as suas
dúvidas e impasses metafísicos sobre o Bem e o Mal universais, sobre a Justiça e sobre
a justeza de suas ações pregressas, converge para a tentativa de garantir adesão ao seu
ponto de vista, promover a comoção e obter a empatia do sujeito a quem narra sua
história: um ouvinte culto e urbano, “doutor” em visita ao sertão, cuja fala é eclipsada
no texto, de tal modo que esse interlocutor fantasmático se delineia como projeção do
leitor inscrita na moldura dramática de Grande sertão: veredas.
Um efeito dessa arquitetura do romance que prevê lugar para o leitor foi objeto
de um comentário muito esclarecedor de Antonio Candido, que vale lembrar aqui
porque ajuda a pensar uma função assumida pelas ressonâncias épicas.
Já na resenha com que saudou o lançamento de Grande sertão: veredas em 1956,
Candido notou que o resultado de alto nível estético alcançado pela inventividade do
escritor mineiro é tributário da descoberta das “leis mentais e sociais do mundo que
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descreve” (CANDIDO, 2002, p. 191). A princípio, para o sujeito culto e urbano que é o
leitor de Rosa, seria difícil compreender efetivamente as leis mentais e sociais do
mundo-sertão em que viveu Riobaldo. Mas a distância que separa o leitor daquele
universo parece abolida pelo engenho estético do romancista, que faz o “doutor”
esposar a visão do jagunço. Essa é uma percepção importante que Candido formulou de
modo mais acabado dez anos mais tarde, no ensaio “Jagunços mineiros de Claudio a
Guimarães Rosa”:
Do ângulo do estilo, ser jagunço e ver como jagunço constitui portanto uma
espécie de subterfúgio, ou de malícia do romancista. Subterfúgio para
esclarecer o mundo brutal do sertão através da consciência dos próprios
agentes da brutalidade; malícia que estabelece um compromisso e quase
uma cumplicidade, segundo a qual o leitor esposa a visão do jagunço porque
ela oferece uma chave adequada para entrar no mundo-sertão. Mas
sobretudo porque através da voz do narrador é como se o próprio leitor
estivesse dominando o mundo, de maneira mais cabal do que seria possível
aos seus hábitos mentais. (CANDIDO, 2004, p. 120-121; grifos meus).

A presença, em Grande sertão: veredas, de elementos vinculados à tradição
fundada com a epopeia participa dessa mediação entre o leitor de romances e o
universo dos sertanejos pobres. A tonalidade épica de que se reveste o relato do
fazendeiro Riobaldo forja um ângulo familiar ao leitor culto, contribuindo para que ele
tenha a impressão de que se encontra encurtada a abissal distância social que o separa
da experiência sertaneja. Pode-se dizer, retomando os termos de Candido, que o recurso
do escritor à tradição épica é uma espécie de subterfúgio que resulta em mitificação do
agente da brutalidade. Narradas em clave épica, suas ações se veem, no todo,
justificadas. Tanto que Riobaldo diz a seu interlocutor no último parágrafo do livro:
“Amável o senhor me ouviu, minha ideia confirmou, pois não?” (ROSA, 1986, p. 538). A
brutalidade de que participou e de que se beneficiou deve parecer menos brutal ao
doutor esclarecido por apresentar-se, com magnitude épica, como meio para fins
supostamente justos – seja “limpar estes Gerais da jagunçagem”, seja buscar a verdade
sobre o bem e o mal.
Porém, por mais que o herói, ao narrar sua história, afirme compromisso com
valores éticos, demonstrando esforço comovente para distinguir o bem do mal, o justo
do injusto, na prática, sua travessia se efetua como escalada social individualista, à força
de bala e de subjugação dos iguais. E esse andamento do enredo fica ofuscado pela
propensão à mitificação épica que perpassa a narrativa. Como notou Walnice Nogueira
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Galvão em As formas do falso, o imaginário épico da cavalaria, reeditado no romance de
Rosa, constitui “uma verdadeira ‘célula ideológica’” no tecido da tradição letrada
brasileira, que:
em estudos, crônica, história e ficção, pratica a analogia entre jagunço e
cavaleiro andante, latifúndio e feudo, coronel e senhor feudal, sertão e
mundo medieval. Essa é uma velha tradição em nossas letras, que força uma
semelhança nobilitadora e minimiza a necessidade de estudar o fenômeno
naquilo que tem de específico. (GALVÃO, 1972, p. 52).

Considerações finais
A mediação entre o universo sertanejo e o leitor de Grande sertão: veredas,
forjada com elementos épicos, torna-se um ponto crítico dos mais relevantes se for
considerada a finalidade autojustificadora do narrador e sua trajetória (de menino pobre
e raso jagunço a proprietário de fazendas herdadas). O velho Riobaldo dignifica a própria
travessia, a ascensão arrivista na qual atuou como agente da brutalidade, beneficiandose da submissão dos sertanejos pobres e do estado de violência, que permanecem
vigentes no presente da narração, ainda que de modo menos explícito. Na medida em
que o leitor adere à perspectiva do fazendeiro que dignifica o próprio passado, mantémse afastado da realidade daquele outro social que são os jagunços, os pobres do sertão
– ainda que fique com a impressão de compreender aquele universo, dada a
ambiguidade da condição de classe de Riobaldo, sustentada inclusive pela criação
linguística que absorve a fala e o imaginário populares na composição erudita. O enleio
com a narrativa caudalosa, que nos arrebata quase hipnoticamente com seu lirismo e
com a elevação épica da ação, parece amenizar a rudeza dos problemas sertanejos – ou
brasileiros – que se perpetuam, alheios ao anúncio de novos tempos prometidos pelos
arautos da transformação do estado das coisas, sempre inconclusa.
Por isso soa trágico o intento épico forjado no romance de Guimarães Rosa. A
mitificação da ação de Riobaldo, a dignificação da travessia do fazendeiro ex-jagunço
resulta trágica porque participa da reconfiguração do impasse insolúvel em que se
constitui uma experiência coletiva que não conhece a superação do sofrimento
promovido por uma violência sistêmica, uma violência estrutural da ordem social, que é
continuamente reproduzida, inclusive por meio de processos que anunciam combatêla.
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RESUMO: As contribuições teóricas do crítico literário brasileiro Silvio Romero são fontes essenciais de
estudo para quem deseja compreender a evolução do tratamento teórico dispensado ao gênero épico no
Brasil durante o século XIX. Neste artigo, mapearam-se os lócus de sua reflexão sobre o gênero épico, ou
seja, delimitou-se onde, em que livros ou artigos e em que períodos o autor emitiu determinado discurso.
Em seguida, descreveu-se a opinião do crítico sobre a produção de epopeias no Brasil; identificou-se uma
definição de poema épico na obra bem como de poesia de modo geral; e explorou-se a tensão entre épica
e lírica. Simultaneamente, delineou-se o quadro epistemológico em que as afirmações do crítico se
inserem. Finalmente, esta pesquisa visou à formulação de um metadiscurso sistemático, que englobasse
os pontos previamente levantados, acerca do discurso teórico de Sílvio Romero sobre o gênero épico ao
longo do século XIX.
Palavras-chave: Sílvio Romero; gênero épico; discurso teórico.
ABSTRACT: The theoretical contributions of Brazilian literary critic Silvio Romero are essential sources of
study to researchers who wish to comprehend the evolution of the theoretical treatment given to the
epic genre in Brazil during the XIX century. In this article the locus of his reflections on the epic genre were
mapped. The books and articles where the critic wrote on the topic, as well as their respective periods in
time were specified. The critic’s opinion on the production of epopees in Brazil was described. A definition
of epic poem as well as of poetry in general was identified. The tension between epic and lyrical was
explored. Simultaneously the epistemological frame in which the critic’s discourse is placed was outlined.
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Finally this research aimed to formulate a systematic metadiscourse which would encompass all the
previous points on Romero’s theoretical discourse on epic gender during the XIX century in Brazil.
Keywords: Silvio Romero; epic genre; theoretical discourse.

Introdução
Para formular um discurso teórico abrangente sobre o gênero épico no mundo lusófono,
o pensamento de Sílvio Romero revela-se indispensável. Romero é essencial porque se envolveu
em muitas polêmicas literárias e estava atento ao que se produzia de mais inovador em seu
tempo, tanto teoricamente, quanto em termos de produção poética. O pensador leu, criticou e
historiou a mor parte da produção de poemas épicos brasileiros do período e de períodos
anteriores, sustentando argumentos curiosos sobre a épica que, majoritariamente, se revelam
na contramão da discussão de outros críticos da época e da enxurrada de poemas épicos sendo
escritos no período.
O autor aborda a questão da poesia épica ao longo de toda sua produção de crítica e
história literária, às vezes lateralmente, às vezes muito diretamente. Em especial no texto Escola
mineira: poesia épica (ROMERO, 1882, p. 156-180), ele argumenta que o poema épico seria uma
forma morta, condenada à extinção, e que o Brasil não tem um passado mítico ou heroico para
servir de material para epopeias. Por esses motivos, nossas epopeias seriam maçantes e de baixa
qualidade, portanto, não deveriam sequer ser produzidas.
Ora, tal afirmação, oriunda da pena de um de nossos maiores pensadores, num contexto
em que houve extensa e prolífica produção e publicação de poemas épicos, estimuladas pelo
próprio Imperador Dom Pedro II, além de calorosa discussão no meio intelectual da época em
torno desses poemas, chama a atenção do pesquisador, e nos exige pensar a respeito.
Há uma dificuldade intrínseca de organização e mapeamento do material de Romero,
tanto devido à extensão e à complexidade do material, quanto ao seu modo de proceder
teoricamente. Dado que o material aqui analisado se estende desde aproximadamente 1873 até
1906, o pesquisador enfrenta um desafio de sistematização. As seguintes palavras de Antônio
Cândido iluminam esse aspecto da obra de Sílvio Romero:

Na verdade, a contradição era o seu modo próprio de viver o pensamento,
tanto assim que, em vez de paralisá-lo ou fazê-lo voltar atrás, ela o fazia ir
para frente. As suas idéias não se propunham como desenvolvimento linear
e conseqüente, mas como vaivém, retomada incessante, tensão de opostos,
visão simultânea do verso e do reverso, - o que pode ferir exigências lógica
mas enriquece o senso da realidade. (CÂNDIDO, 1999, p. 24)
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Desse modo, tentou-se entender o pensamento de Romero de forma a juntar as
peças de seu quebra-cabeça reflexivo, possibilitando maior compreensão de seu
pensamento sobre o épico no sentido de tornar o abundante e labiríntico pensamento
do autor mais sistemático e objetivamente acessível para os estudiosos da área. Além
disso, visou-se ressaltar a importância do épico em seu pensamento, dado que é um
aspecto pouco estudado de sua obra.

Mapa da obra crítica
A seguir, exibe-se uma tabela em que se mapeia a obra crítica estudada e os
pontos mais significativos para esta pesquisa, em que Romero dissertou lateral ou
diretamente sobre a épica. Alguns dos pontos serão aprofundados ao longo deste
ensaio, porém, por questão de espaço, nem todos serão objeto de estudo. Logo em
seguida, passamos diretamente à análise das obras.
Ano 1ª
edição
1878

Obra
“A poesia de hoje” em Cantos
do fim do século

1880

A litteratura brasileira e a crítica
moderna. Ensaio de
generalização

1882

Introdução à história da
litteratura brasileira

1885

Estudos de litteratura
contemporânea: páginas de
crítica

1888

História da litteratura brasileira.
Tomo I e II, Livros 1, 2, 3 e 4

Temas
•

deveres da poesia brasileira: entre eles, rejeitar o
gênero épico, a discussão dos “Gamas do
romantismo” sobre a nacionalidade e o
Indianismo como imperativo absoluto.
• crítica à temática indianista dos épicos de
Gonçalves Dias, G. Magalhães e outros;
• Brasil não estaria na época adequada para
elaborar epopeias;
• crítica à Confederação dos Tamoios;
• elogio ao épico de Basílio da Gama, O Uraguai;
• nacionalismo e épica;
• patriotismo, cosmopolitismo e épica;
• Durão entre os escritores de “primeira categoria”;
• A Nebulosa como poema-romance;
crítica à romântica brasileira.
• estudos d’O Uraguai e d’O Caramuru;
• crítica à forma épica;
• estudos de Vila Rica;
• o herói-cômico.
• o bom e o mau poeta;
• as epopeias brasileiras como cantos da elite
letrada, e não do fundo popular anônimo;
• Robinson Crusoé como epopeia;
Livros • predominância do lirismo como caráter
1e2
literário e do sentir brasileiro;
• delineamento objetivo do quadro
teórico;
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•
Livro 3

1889

Estudos sobre a poesia popular
do Brasil

1898

Novos estudos de litteratura
contemporânea

1905

Evolução do lirismo brasileiro

estudos de poesia popular.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estudos d’O Uraguai e d’O Caramuru;
crítica à forma épica;
estudos de Vila Rica;
o herói-cômico;
lírica vs. épica;
sobre Niterói, de Pe. Januário Barbosa;
poesia épica vs. formação de uma nação.
Livro 4
crítica à Confederação dos Tamoios;
crítica ao Colombo;
crítica à Independência do Brasil;
crítica aos Cantos Épicos;
crítica a I-Juca Pirama e ao Indianismo;
Os Lusíadas e a Camoneana Brasileira;
sobre heroicidade;
um gênero épico-lírico? O caso de O
Redivivo de José Bonifácio e outros.
• sobre a necessidade de se voltar para a poesia
popular;
• o caso do Rabicho da Geralda (Alencar vs.
Romero).
• Luiz Murat e a nova lírica nacional;
• sobre a publicação de Saudação ao Imperador.
Partida e regresso: poesia do Barão de
Paranapiacaba;
• o brasileiro e o lirismo.
• a lírica como expressão do gênio brasileiro em
detrimento de outros gêneros.

Tabela 1 - Mapa da obra

A Literatura Brasileira e a crítica moderna
Este livro foi compilado e publicado em 1880, mas escrito entre 1869 e 1876, na
época em que o crítico viveu no Recife e era colunista de diversos jornais. Já na
introdução, Romero perdoaria Basílio da Gama e Santa Rita Durão, “dous homens de
talento elevado” por produzirem textos épicos cujo objeto do canto era o que ele
denominou “o selvagem” (ROMERO, 1880, p. 11). Estava-se em outro século, então.
Ainda cabia a tentativa de cantar a natureza do Brasil e o povo originário dessa terra.
No entanto, o crítico reclama de que os românticos não teriam compreendido a
situação de Gama e Durão, e teriam seguido focando-se apenas no elemento caboclo9
como objeto de seus cantos, excluindo todo o resto da vida nacional. O Romantismo à

9

Quando Romero usa o termo “caboclo” neste trecho, ele está se referindo apenas ao indígena, e não ao mestiço de
branco e indígena, conforme se adotou na língua portuguesa posteriormente.
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brasileira seria um movimento em certo sentido falso, visto ignorar os elementos
populares (poesia, lendas, costumes...) em favor de um indianismo apoteótico. São
essas “sympathias de poetas” (1880, p. 22), de Gonçalves Dias e de Gonçalves de
Magalhães, que o crítico visa corrigir.
Ora, mas como isso se relaciona com o poema épico? Bem, essa era a temática
de variados textos épicos escritos no período (tais como Os Timbiras, I-Juca Pirama, A
Confederação dos Tamoios etc.). Ou seja, Romero está atacando a temática que dá base
à construção desses textos épicos10. A falsidade da temática indianista nos poemas
épicos descansava sobre as seguintes ideias: por um lado, não se conhecia a vida mental
e cultural íntima do indígena. Os poetas, sem dispor de um estudo científico desses
povos, apenas repetiam crenças errôneas, que vinham sendo alimentadas desde o
século XVI, a partir da leitura de crônicas da América portuguesa no meio intelectual
brasileiro, daí o retrato feito dos indígenas ser falso.
Por outro lado, para Romero, o povo indígena não poderia em si mesmo inspirar
valores épicos, tais como a heroicidade, visto que “a raça selvagem” é “vulto mudo” e
“[...] está morta. Não temos mais a temer ou a esperar dela” (1880, p. 41). O crítico
afirma que houve poucos casos de resistência indígena à dominação portuguesa, sendo
aqueles desprovidos do “[...] valor de heróes, que inspirára uma pagina bela da historia
da Grecia” (1880, p. 41). Em outras palavras: a dita “raça selvagem” não era material
para narrativas épicas.
Nesse sentido é que o crítico pode afirmar que a poesia indianista “[...] não é
brazileira nem indígena” (1880, p. 40). Já entendemos o porquê de ela não ser indígena.
Porém, por que não brasileira? Esse ponto diz respeito à valorização dada aos estudos
etnográficos por parte do crítico, que os utilizará como método para escrever uma
história natural das letras posteriormente. Para Romero, “o índio não é o brazileiro”
(1880, p. 43) e a literatura nacional deve cantar o brasileiro, que era o mestiço.
O brasileiro seria a mistura de três raças, a saber, a portuguesa, a africana e a
indígena. Teria havido influência mútua de umas sobre as outras, sendo as africanas e
as indígenas chamadas de “raças inferiores”, enquanto a portuguesa, de “superior”; no
entanto, as três ter-se-iam misturado reprodutivamente (“mestiçagem”) para formar

10

Nós veremos mais adiante que também sua forma épica será motivo de ataque.
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uma nova raça, um novo povo. As raças inferiores teriam, sobretudo, desaparecido ou
se misturado à portuguesa a ponto de serem pouco reconhecíveis, dando fruto a um
novo produto, o mestiço com predominância da raça branca, o verdadeiro nacional
brasileiro, a partir do qual julga as epopeias do XIX.
Assim, enquanto no Romantismo Indianista o índio incorpora o gênio brasileiro,
para Romero o foco no elemento indígena não daria conta de responder a questão da
busca pela identidade nacional, anseio central para os intelectuais da época. Esses, ao
buscar suas respostas identitárias no elemento indígena teriam buscado no lugar
errado. Em suas palavras, “O índio não representa entre nós o que em França significava
o velho fundo de população gauleza [...]” (1880, p. 42), ou seja, aquele momento do
passado que podia dar fundamento à identidade nacional11.
Porém, onde poderíamos encontrar a identidade nacional? Romero, nesse
momento, ainda não tem essa resposta muito clara. Ele apenas sabe que o indianismo
não criou retratos da nação brasileira, isso é, seus textos não são nacionais, são
compostos à força, são fabricados e um espírito nacional não é algo que se crie, que se
invente, ele deve brotar de dentro do poeta espontaneamente, na forma de um gênio,
uma tendência, uma força natural. Conforme veremos mais adiante, o lócus privilegiado
da identidade nacional estará no espírito popular.
Outro motivo para atacar a produção de poesias épicas de temática indianista foi
a temporalidade. Gonçalves Dias, por exemplo, teria se equivocado ao compor um
poema épico como Os Tymbiras, visto que “[...] passou o tempo das grades epopéas”
(1880, p. 40). Faz parte do quadro teórico do autor advogar por uma filosofia empirista,
ou seja, importa o que é visível e observável, por isso, a ciência adquire grande valor
para a crítica literária. As ciências naturais estariam ligadas a uma suposta ordem
“natural” do mundo, assim, as sociedades evoluiriam naturalmente, e apenas para
frente, em direção ao progresso social.

11

Em países de recente independência ou unificação nacional como França, Grécia, Itália ou Alemanha, o processo
de autonomia política foi acompanhado por uma intensa atividade literária e artística com vistas a fortalecer (ou até
a criar) um senso de pertença comum, de amor à pátria, de orgulho nacional. Para isso se recorreu, comumente, à
história do país, aos momentos mais gloriosos (o “mito gaulês” para a França, a Antiguidade Clássica para a Grécia, a
Itália medieval e renascentista das cidades livres, a Alemanha medieval do Império), utilizando recursos da tradição
narrativa épica. Poderíamos discutir aqui a validade de tal pensamento, visto que contemporaneamente temos outra
visão sobre a busca de identidade nacional, sendo ela mais bem entendida como um artifício, uma construção, um
mito diante da multiculturalidade que constitui cada nação.
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Simpatizante do Positivismo12, Romero tinha em grande consideração as noções
de evolução, de progresso e de fases de desenvolvimento da humanidade, fases essas
pelas quais todo e qualquer povo deveria passar irremediavelmente em direção ao
aprimoramento. É nesse escopo que o estudioso pode afirmar que o tempo das grandes
epopeias teria passado, sendo estéril produzi-las no momento “errado”, visto que elas
correspondem a um momento prévio de desenvolvimento humano, a etapa teológica
da humanidade, etapa supostamente mais primitiva de seu desenvolvimento13.
O último aspecto deste livro que gostaria de destacar é aquele referente à crítica
ao “patriotismo forçado”, que recai sobre o indianismo como um todo, mas em especial
sobre as produções épicas. O argumento começa com uma afirmação curiosa: “O poder
moderador consolidou a poesia indiana” (1880, p. 144). Enquanto o primeiro é uma
prerrogativa do monarca e teve sua origem nos escritos do francês Benjamin Constant;
a segunda veio da busca de um moderador que norteasse a poesia por parte dos poetas,
e teve origem no Uraguai, de Basílio da Gama. Ambos foram buscados na história e
impostos ao povo brasileiro. Ambos foram reproduções.
O Romantismo resultou em uma série de produtos, a saber: em 1824, a primeira
Constituição do Brasil, em que constava o poder moderador; os Cantos de Gonçalves
Dias; a necessidade de ser nacional; e por consequência, a necessidade de buscar uma
“raça que nos significasse” (1880, p. 146). Rejeitando o europeu e o africano,
escolhemos o índio, para desgosto de Romero.
O motivo do Indianismo era nossa falta de identidade; nessa época, estávamos
tentando entender quem éramos. Tomando o Indianismo, em seus dias, como um
movimento morto, Romero afirma que o problema da identidade nacional persiste. No
entanto, diferencia entre a reflexão sobre tal identidade e a tentativa de ser nacional à
força, por meio de criação: “[...] um caracter nacional não se fabrica, nasce
espontaneamente do coração popular, ou melhor: ─ uma nação é, não se improvisa”

12

Para ver mais sobre a adesão ao positivismo, à ideia de períodos da história humana e à lei dos três estados ver
Interpretação philosophica dos factos historicos (ROMERO, 1885, p. 53-54).
13 Para deixar este ponto mais claro, cito texto posterior: “Póde no seu trajecto atravez das idades ter a poesia visto
apagar-se mais de um gênero, como orgãos inuteis que se atrophiaram. Podem ter morrido a tragédia clássica e o
poema épico[...] ” (ROMERO, 1889, p. 22, grifos meus). Ora, quando o autor menciona um “trajeto através das
idades”, ele argumenta de um ponto de vista positivista, que entende o desenvolvimento humano sempre em linha
reta e avançando, nesse sentido, há gêneros poéticos que ficam para trás na história humana, e o gênero épico seria
um deles. Embora a poesia como um todo não cesse de vir a ser, determinados gêneros de poesia perecem em
determinadas épocas, e lá devem restar.
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(1880, p. 147-148). Portanto, uma composição como a Confederação dos Tamoios não
é um texto nacional, que deixe ver e conhecer a vida da nação brasileira. Pelo contrário,
[...] é um producto morto, falsa epopéa de uma epocha sem alto valor,
escripta mediocremente n’um tempo desalijado desses tremendos
cartapacios em doze cantos, enfadonhos, soporíficos, como páginas de
metrificado Flos Sanctorum! [...] Nem retrata um facto epico da nossa
história, nem encanta-nos por uma pintura elevada e poetica dos
selvagens.[...] este gênero de poemas selvático-coloniaes nascêra e morrêra
com o poemeto de Bazilio. [...] o velho mineiro parece ter fechado para
sempre as maravilhas do gênero. [...] Nada se encontra, em nossas falladas
epopéas dos últimos tempos, que se levante àquella altura; três ou quatro
não puderam dar vida ao corpo do indianismo já cadáver. (ROMERO, 1880,
p. 151-152, grifos meus)

Atente o leitor para os trechos sublinhados. A noção de que a época retratada
pela Confederação não tinha valor a ponto de poder ser material para um texto épico
reaparecerá mais bem explicada no pensamento de Romero mais adiante. A crítica é
bastante dura. Basicamente toma a Confederação e as outras epopeias escritas na
época14 (das quais ele demonstra pleno conhecimento e com as quais se irrita, talvez
por sua popularidade nos meios intelectuais) como produtos que já nasceram mortos,
visto que o gênero de poemas épicos indianistas teria começado e terminado com O
Uraguai. Ainda sobre o tema do anacronismo, Romero argumenta que o texto é escrito
num tempo aliviado da carga, do peso dos cartapácios (desalijado), ou seja, os textos
longos naquele modelo já não seriam os textos a serem produzidos nessa época.
Finalmente, há uma crítica a uma suposta má escrita, ou seja, para Romero, o texto é
ruim, chato, provoca sono, tanto que o compara a um cartapácio15 e aos Flos
Sanctorum16, destacando que o autor não conseguiu, com seu trabalho, pintar
poeticamente seu objeto, os indígenas17.

14

Refere-se, provavelmente, de acordo com as datas de escrita, a I-Juca Pirama (1851) e Os Timbiras (1857) de
Gonçalves Dias; Colombo (1866) de Araújo Porto-Alegre e Independência do Brasil (1847-1855), de Teixeira e Sousa.
15 Cartapácio vem de carta, e significa mais literalmente uma carta demasiado grande. Em outras acepções, um
calhamaço ou alfarrábio, isso é, um livro grande e antigo. Em alguns sentidos pejorativos pode ser entendido como
um livro fútil.
16 O Flos Sanctorum é um tipo de coletânea de textos de diferentes autores, muitos anônimos, compilados como uma
espécie de antologia, ao longo do tempo, que tinha por objeto a vida dos santos e mártires da cultura católica. Eram
cartapácios escritos em letras minúsculas cujo objetivo era, mormente, oferecer modelos de virtude aos fiéis.
17 Neste ensaio, limito-me sobretudo a descrever as posições do crítico. Para colocar suas ideias em perspectiva, é
interessante ler o texto introdutório à Confederação dos Tamoios, de Campato Jr., no volume organizado por Ivan
Teixeira, Multiclássicos Épicos (2008). No texto ele discute a questão do suposto anacronismo da forma do texto de
Magalhães.
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Introdução à história da literatura brasileira
Em 1882 é publicado o texto fundamental para se pensar a visão do gênero épico
de Silvio Romero. Tal texto reaparecerá praticamente tal e qual foi redigido pela
primeira vez, tanto na primeira edição (1888), quanto na segunda (1902) e na sexta
edição (1960) da História da Literatura Brasileira. Com apenas algumas modificações de
parágrafo e a substituição de pouquíssimas palavras por seus sinônimos, sem alteração
de significado, é seguro afirmar que o crítico não mudou o conteúdo de sua opinião
sobre a poesia épica até o final da vida. Este texto, intitulado Escola Mineira: poesia
épica, que vimos brevemente na introdução deste ensaio, é o texto mais sistemático
que Romero viria a escrever sobre o gênero, e aparece dentro deste volume de
introdução à história da literatura, sendo reaproveitado posteriormente para sua obra
de fôlego, a História.
Para Romero, a história da literatura brasileira seria a história do problema do
nacionalismo. No entanto, não cabe aos poetas meterem-se nesse assunto. Esse tema é
para o crítico e para o historiador. Ao poeta cabe ter talento e escrever
espontaneamente sem procurar ser nacional à força, pois “Não é nacional quem o quer;
é nacional aquelle que a natureza o faz [...] um caracter nacional não se procura, não se
inventa, não se escolhe; nasce espontaneamente, bebe-se com o leite da vida, respirase no ar da pátria.” (ROMERO, 1882, p. 159).
Ao tratar especificamente dos poemas épicos, o foco recai sobre Basílio da Gama,
Santa Rita Durão e sobre a forma épica. Um dos libelos mais duros de Romero contra o
poema épico consta neste texto, e merece ser citado em sua integridade, visto que é
muito revelador.
O poema epico é hoje uma forma litteraria condemnada. Na evolução das
lettras e das artes ha phenomenos destes; ha formas que desapparecem; ha
outras novas que surgem. Alem desta razão geral contra nossos poemas
epicos, existe outra especial e igualmente peremptoria: o Brazil é uma nação
de hontem; não tem um passado mythico ou se quer um passado heroico; é
uma nação de formação recente e burgueza: não tem elementos para
epopéa. E’ por isso que todos os nossos poemas são simplesmente
massantes, prosaicos, impossiveis. A Independencia do Brasil, a
Confederação dos Tamoyos, o Colombo, os Tymbiras, os Filhos de Tupan, a
Assumpção da Virgem, o Villa Rica, e outros são productos mortos, inuteis.
Nossos poetas são por essencia lyristas; não têm, não podem ter vôos para a
epopéa.” (1882, p. 168, grifos meus).
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Neste trecho, destacam-se três ideias centrais. (1) A noção de que a forma do
gênero épico morreu no processo evolutivo das letras nacionais. Veja o leitor, conforme
já comentamos, o quadro teórico do autor em ação: tanto lança mão do positivismo
quanto do darwinismo para argumentar em favor da morte do épico.
A concepção segundo a qual (2) o Brasil é uma nação recente, desprovida de
insumo para voos épicos. Dado que o típico do poema épico é utilizar a heroicidade de
personagens de alto calibre, que realizam feitos grandiosos, como mote para suas
composições, a ideia romeriana de que no Brasil só temos heróizinhos de ontem
(Tiradentes seria um deles, aliás) desautoriza a produção de epopeias em função da
escassez e da humildade da nossa história. Ou seja, é em função da falta de material
heroico, e de personagens históricos que possam ser heroicizados em nosso passado
nacional, que a produção de boas epopeias se vê inviabilizada. Em suma, nós não
teríamos aquele “fundo gaulês” a que podiam recorrer os franceses em busca de uma
identidade nacional.
E, finalmente, a ideia de que (3) os poetas brasileiros são em essência liristas,
ponto que discuto mais adiante.
Segundo Romero, o Uraguai e o Caramuru escapam do “naufrágio geral”, pois
apareceram no momento exato, no tempo certo, nem cedo, nem tarde demais: “Não
era mais nos primeiros tempos da conquista quando ainda não tínhamos uma história,
não era também nos tempos recentes, em meio de nossa vida mercantil e prosaica.”
(1882, p. 168) Foi no século XVIII, quando os colonos começavam a testar a própria força
sem estarem, todavia, desiludidos consigo mesmos. Os dois poemas serão cada vez mais
lidos pelos brasileiros, dado que retratam um tempo do qual o brasileiro começava a
sentir orgulho.
No que tange ao Uraguai, Romero afirma que ele supera o Caramuru em função
do estilo e da forma, porém é seu inferior em termos de temática e de alcance histórico.
Sua temática é a oposição aos métodos jesuítas de modo geral, a questão dos limites de
terras com a Espanha ao sul do país, e o conflito índios vs. europeus. Seu enredo é
considerado fraco, porém a valorização da figura do indígena (que entra pela primeira
vez na poesia neste poema), a descrição minuciosa de seus costumes, tradições e gênio,
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e o conflito do indígena, que resiste e luta, contra o mau europeu, que mais fez espoliálo de forma cruel ─ todos esses aspectos são vistos de forma muito elogiosa por Romero.
Embora destaque que seus versos são “de muita beleza [...] os mais bellos
fragmentos da poesia nacional” (1882, p. 172), ele também encontra no poema defeitos
de ação (por mau encadeamento e pouca significância), uma relação desarmoniosa
entre forma e fundo e trechos de “pura prosa metrificada” (1882, p. 174). Outro
problema era que, Basílio, não sendo indígena, não podia cantar com fervor um povo
que não era o seu pelo fato de que não o conhecia de verdade, nem estava
profundamente envolvido com ele. Este problema é apontado como o problema de todo
poeta brasileiro que se ocupa de cantar o negro ou o indígena sendo branco ou mestiço
“em que predomina o sangue branco”18 (1882, p. 170), a saber, as obras poéticas
produzidas são frias e demasiado eruditas, os personagens não têm alma, vida: “[os
indígenas de Basílio] não são tomados ao vivo; são affectados e adornados epicamente”
(1882, p. 170). Ainda, o poeta teria retratado apenas parcialmente o povo brasileiro, isso
é, o indígena e o português e suas relações, elidindo o elemento negro. Conforme já
discutimos, a poesia deve cantar o brasileiro, e este é uma mistura dos três elementos:
o negro, o branco e o indígena.
Um ponto que começa a se mostrar neste texto é a relação épica vs. lírica, que
será muito frequente em textos posteriores. Romero afirma que a durabilidade histórica
do poema se dá sobretudo em função de sua forma. Porém, essa qualidade excepcional
da forma é oriunda do “[...] estro lyrico dos brasileiros aplicado ao poema” (1882, p.
169). Ainda, mais adiante escreve que um dos motivos de O Uraguai salvar-se era “por
ser um fragmento mais épico-lyrico do que puramente épico” (1882, p. 171). Este é um
ponto que voltaremos a discutir.
18

Discutiu-se no 13º Lusitanistentag se esta argumentação de Romero poderia ser compreendida no sentido
contemporâneo por meio do conceito de “lugar de fala” (RIBEIRO, 2017). Não me parece que isso seja possível. Não
apenas em razão do contexto histórico, mas pela lógica interna do conceito. O lugar de fala pressupõe a noção de
que algumas pessoas tem mais legitimidade para tratar de determinados assuntos do que outras, por exemplo, uma
pessoa negra tem mais legitimidade para falar sobre racismo e sobre a condição de vida dos negros do que uma
pessoa branca detentora de privilégios. Assim, convém que para abordar esses assuntos, que lhe dizem respeito
diretamente, um negro ou uma negra ocupe este lugar de fala, e não um branco. Romero não está aqui advogando
em favor de que os indígenas ocupem o lugar poético de fala que é naturalmente seu e que os poetas letrados brancos
teriam usurpado na época. Em nenhum momento ele direciona a questão do Indianismo nesta direção. O que ele
destaca é que os brancos ou mestiços não tinham o conhecimento da vida indígena, por isso, a retratavam de maneira
superficial, falsa, preconceituosa e fantasiosa. Mas dar o segundo passo do argumento do lugar de fala, e advogar a
pena aos indígenas, de modo a acabar com seu silenciamento ─ este passo não foi dado pelo autor, que inclusive
professava ideias extremamente racistas sobre os indígenas, afirmando deles que eram inferiores, estavam na idade
da pedra e eram primitivos. Tais eram as noções de Etnografia em voga na época de Romero e às quais ele aderiu.
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Para finalizar a análise, gostaria de retornar à questão da espontaneidade, tão
cara a Romero. Vejamos: “José Basilio era por certo um poeta; tinha a phraze apropriada
a seu assumpto, tinha o rythmo, tinha a amplitude e o contorno dos períodos, possuía a
metrificação espontânea, natural.” (1882, p. 174), ou seja, era um verdadeiro poeta no
vocabulário romeriano, termo que se confunde com a naturalidade e a espontaneidade.
Para ele, nasce-se poeta, a poesia é inata a determinados seres humanos. Ninguém se
torna poeta, apenas se tornam (pseudo)poetas os medíocres, os que compõem poemas
forçados e ruins. O Uraguai é visto pelo crítico como o modelo mais perfeito do gênero
épico na literatura brasileira.
Quanto ao Caramuru, em 1882, Romero dirá que este é não apenas o poema,
mas também o livro, mais brasileiro que possuímos. Tais trechos serão elididos em
edições posteriores. Na segunda edição da História, em 1902, o trecho referente a ser o
livro mais brasileiro cai por terra. Já na sexta19 edição, Romero tampouco seguia
considerando-o o poema mais brasileiro.
O Caramuru é considerado superior ao Uraguai em função de uma maior
completude étnica, por assim dizer. Nele, os três elementos (negro, indígena e branco)
teriam sido contemplados. O branco e o indígena apareceriam em uma relação mais
equilibrada, enquanto o negro aparece na figura do personagem Henrique Dias e “seus
ethyopes” (1882, p. 174). Os elementos históricos também estariam excepcionalmente
bem retratados: “O temperamento catholico do brasileiro actual, o caracter aventureiro
do portuguez, nosso amor à França [...] o caboclo, suas lendas, costumes, suas tribos,
nossas plantas, animaes, nossas familias coloniaes, nossas luctas com os estrangeiros
[...]” (1882, p. 174). Tão completo é o cenário e os quadros tão variados que o crítico
chega a afirmar que “tudo aparece nessa pequena Iliada” (1882, p. 174).
No entanto, o livro não é desprovido de defeitos. Esses estavam mais ligados à
forma do que ao conteúdo. Para Romero, o estilo, a língua e o colorido são pobres,
pecando por vezes por prosaísmo. Ainda, aponta que a intenção principal do poema é
falsa, bem como seu contexto, porém o crítico não explica o que quer dizer com isso.
Apenas afirma que, mesmo com esses defeitos, o livro nos leva pela mão e agrada. Ele

19

Não tive acesso à terceira, à quarta e à quinta edição. Talvez o crítico tenha mudado de ideia antes disso. Ainda é
necessário investigar.
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tem em si um “sopro de patriotismo” (1882, p. 175) que faz dele um produto durável na
mesma proporção em que durar a nação brasileira.
Das acusações de que a temática do poema seria pouco épica, Romero defendeo afirmando que a escolha de Durão por narrar o momento da conquista e o início de
uma nova nação era sim um motivo naturalmente épico ─ “algum tanto novelesco e
romantico” (1882, p. 175) prestando-se à elaboração deste gênero de poemas.
Destaca ainda que seu valor estava em ser um resumo da história do Brasil
Colônia, em figurar a “[...] fundação da nossa mais antiga cidade [...] e acompanhar o
crescimento da nação até quasi os nossos dias, tudo isto como um phenomeno natural,
como um produto do solo e das tres raças.” (1882, p. 175, grifo meu). Conforme grifo
prévio, percebe-se mais uma vez que Romero julgava os poemas não a partir deles
mesmos, mas a partir de ideias prévias de como as coisas deveriam ser, isso é, a partir
de seu quadro teórico, segundo o qual, imperativamente, em poesia deviam constar
todos os elementos étnicos do país, daí a importância de tornar-se consciente dele.
Romero mostra apreço por algumas ideias cantadas no poema, a saber: a noção
de que Portugal, ao colonizar o Brasil, estaria renascendo nele, isso é, reproduzindo sua
própria cultura social, jurídica, religiosa, política etc. no Brasil, porém de uma forma a
reinventar-se; a noção de que o povo brasileiro era efervescente e ativo; e a noção de
que o Brasil é um produto articulado por Portugal, mas ao qual se uniram outros
elementos, como o negro, o indígena e o mestiço, sendo os primeiros tão selvagens
quanto os últimos. (1882, p. 175). Essa última noção é curiosa, sendo oriunda de um
crítico que afirmara a inferioridade dos outros elementos diante do português. Nesse
trecho, ele assume posição mais igualitária, ainda que pelo grau de selvageria exibido.
O movimento de nivelar porém não dura nem uma dúzia de parágrafos. Romero
discorda de Wolf no que diz respeito a colocar o elemento indígena em primeiro plano
nos poemas. Wolf critica O Uraguai e O Caramuru por não tê-lo feito, mas afirmava que
os continuadores da tradição de poesia épica com temática indiana ─ Dias e Magalhães
─ teriam conseguido corrigir esse erro e dar ao indígena o lugar de destaque que
merecia. Ora, Romero dirá que o indígena não merece o primeiro plano, pois ele é o
elemento perdedor. Se as populações vencidas tivessem conseguido expulsar os
estrangeiros, retomando sua terra, aí sim elas mereceriam o primeiro lugar. Porém,
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justamente nessas condições elas não dependeriam de que um poeta estrangeiro viesse
dar-lhes artificialmente, e cantando em outra língua, este lugar.

Estudos de Litteratura Contemporanea
Este livro, publicado em 1885, é um compilado de artigos escritos entre 1870 e
1884 entre o Recife e o Rio de Janeiro. Dele, abordaremos alguns artigos que interessam
à temática da épica. Aqui entraremos em contato com as concepções de Romero sobre
a poesia e os poetas, tanto o que agrada quanto o que desagrada, encontrando aí alguns
elementos que permitam entender mais uma faceta de sua visão negativa da produção
de poemas épicos.
Romero opõe-se à formulação de teses em poesia: “A poesia deve ser sempre a
expressão de um estado emocional; subjectivo, intimo; [...] é como a musica; é vaga e
não deve ser submettidas às exigencias demonstrativas” (ROMERO, 1885, p. 119-120,
texto de 1883). Assim, a elaboração de poesia panfletária, científica, pedagógica,
tratadizada ou de doutrinação é um modo de falsificar a poesia. Peças assim não devem
ser relidas, sendo objeto de desprezo. No entanto, a poesia não pode ignorar a ciência,
a filosofia etc. de seu tempo, ela deve estar imbuída de outros saberes, refletindo em si
o tom da época. Trata-se de um equilíbrio complexo, em que a poesia se alimenta da
filosofia, mas não a expressa em forma de tratado (1885, p. 149, texto de 1882).
O estudioso caracterizará negativamente em poesia: o excesso de afetação e
artificialidade; a mecanicidade; o sentimentalismo e o melancolismo exacerbados
oriundos de adesão ao Romantismo; o não envolvimento na vida intelectual nacional;
assumir fumos de intelectual ou cientista; a falta de objetividade; a animalização da
poesia ─ cantar os “appetites vergonhosos” ou a “immoralidade” (1885, p. 256, texto de
1881); o cultivo da poesia como um luxo de horas vagas. Finalmente, muito negativo é
ter a poesia como profissão de vida. Em suas palavras: “[...] ser um versejador de
profissão, como os poetas da Independência do Brasil e da Confederação dos Tamoios”
(1885, p. 261, texto de 1881).
Este último ponto nos interessa sobremaneira, pois se liga diretamente às
relações dos poetas com o Imperador Dom Pedro II. Sabe-se que houve uma relação
direta entre o Imperador Dom Pedro II e os poetas que escreveram poesias épicas de
46

inclinação nacionalista durante o século XIX, a tal ponto que o próprio Imperador, sob
pseudônimo, saiu em defesa pública, por meio de carta, do poema épico A Confederação
dos Tamoios, que vinha sendo duramente criticado nas polêmicas da época por José de
Alencar. Ainda, os inúmeros poemas épicos produzidos no Brasil do XIX continham
dedicatória ao Imperador e sabemos que quem financiou a primeira edição luxuosa da
Confederação dos Tamoios em capa dura foi o próprio, além de ter financiado o primeiro
e segundo volume da Independência do Brasil. A Nebulosa de Joaquim de Macedo, conta
com ninguém menos que o próprio Dom Pedro II como personagem. Sabemos
igualmente que o Imperador lia e gostava dos poemas épicos estimulando sua produção
entre os poetas.
Nesse contexto, perguntamo-nos até que ponto a produção de poemas épicos
não era financiada pelo Imperador com a intenção direta de construir um ethos nacional
para o Brasil. Nesse sentido, os poemas épicos não seriam produzidos naturalmente,
mas por financiamento, ponto-chave que incomoda o crítico literário. Não eram obras
como a Ilíada ou a Odisseia, que vieram diretamente da oralidade popular; mas sim
como a Eneida de Virgílio, comissionada pelo Imperador Augusto para que cantasse a
glória de Roma.
Quando Romero afirma a espontaneidade com a qual deve nascer da psicologia
íntima o caráter nacional e recusa a fabricação desse caráter por métodos exteriores ou
teorias, conforme vimos, não haveria aí uma crítica velada ao Imperador, que, pelo
mecenato, publicação e incentivo dado às produções épicas que dessem uma identidade
ao Brasil, procurava fabricar o nacional à força?
Outro texto que dialoga com essa temática é O elemento plebeu na litteratura
do Brazil, de 1883, onde Romero identifica como um princípio fundamental da literatura
brasileira, vista em seu conjunto, o “[...] antagonismo entre o elemento popular e os
preconceitos autoritarios das classes conservadoras herdadas da metropole” (1885, p.
154). As forças conservadoras do país (as elites agrárias, os nobres e os aristocratas)
objetivavam impor um regime de não pensamento e de foco no lucro e na exploração à
parte mais vulnerável da população. Testemunho desse conflito entre os elementos
conservadores e os progressistas populares são os contos e canções populares do nosso
primeiro século de existência.
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Nesse contexto, nossos primeiros poetas foram os pobres-diabos, os pequenos
colonos, os despossuídos, isso é, a camada social desprezada pelas elites, os plebeus,
que elaboraram nossa poesia popular anônima, de índole sobretudo lírica e satírica. Sua
maior encarnação teria sido Gregório de Matos. Enquanto isso, os “[...] donatarios, os
governadores, os bispos, os jesuitas, os proviciaes das ordens religiosas [...]” (1885, p.
155) mais faziam mover perseguições a elementos supostamente subversivos do que
ocupar-se de poesia.
Nesse sentido, cabe questionar se e de que forma teria esse fundo popular
anônimo atuado na produção de epopeias no Brasil do século XIX. De acordo com as
biografias dos poetas autores de épicos mencionados por Romero ─ Gonçalves de
Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo Porto-Alegre e Teixeira e Sousa ─ os três primeiros
são oriundos da elite, todos puderam estudar em boas escolas e complementar suas
respectivas formações na Europa. Magalhães e Porto Alegre estavam intimamente
ligados ao Imperador e à família Real e receberam deles toda sorte de benesses. Teixeira
e Sousa é um caso à parte. Filho de pais pardos alforriados, cresceu na pobreza e muito
cedo fica órfão, tendo de buscar trabalho como marceneiro, o que o impede de concluir
os estudos. Apenas mais tarde poderá retomar as letras e criar poesias. Abre uma
Tipografia (onde inclusive serão impressos alguns dos poemas épicos do tempo), que se
torna ponto de encontro de vários poetas e artistas ligados ao Imperador.
Provavelmente ali, naquele ambiente, se familiariza com o gosto do Imperador por
poemas épicos, e decide escrever o seu próprio como forma de ascensão social. O
primeiro volume do seu Independência do Brasil foi lido e publicado por Dom Pedro II,
lhe rendeu um cargo público como mestre de escola e acomodação assegurada. O
segundo volume do poema anos mais tarde tem o mesmo destino e lhe rende novo
cargo, agora de escrivão, com maior salário. Teixeira e Sousa, enquanto “versejador de
profissão” não deixa a desejar20.
Ao analisar o contexto de escrita e produção dos cantos epopeicos do século XIX,
percebemos que eles foram quase inteiramente elaborados pela elite letrada em nosso
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Numa situação de vida precária, em que era vítima tanto da pobreza, da orfandade quanto do preconceito étnico,
o poeta navegou de maneira sagaz as redes de poder e de atribuição de benesses instaurada pelo Imperador e
disseminada na estrutura burocrática do Império para assegurar sua própria sobrevivência e a de sua esposa e filhos.
Uma parte dessa navegação passou diretamente pela produção de um poema épico, fato que me pareceu digno de
nota.
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país, ou seja, sua origem não é popular, anônima e oral como no caso das epopeias
gregas, mas parte de uma intenção consciente de criar uma identidade nacional comum,
tendo por um de seus maquinadores o próprio Imperador do Brasil. Tal constatação fere
a ideia de Romero de que “[...] as grandes epopeas não são obras dos heróes, são
produções anonymas e populares” (1885, p. 56), o que em parte explica a suposta
artificialidade daqueles textos identificada pelo crítico e a rejeição à fabricação de
epopeias durante o século XIX.
Se essa hipótese faz sentido, Romero ocupa um lugar bastante desconfortável
entre seus pares, na verdadeira contramão da autoridade maior do país, o Imperador, o
que faz dele um personagem bastante ousado, talvez temerário. O fato de que tenha
sempre escrito o que pensava também é um atestado da liberdade de opinião de que
se gozava no país à época, pois o pensador usa palavras duríssimas para criticar tanto os
frutos das penas dos protegidos do monarca, textos esses que o Imperador leu, gostou,
aprovou e publicou; bem como o modo de produção desses textos e sua intenção geral.
Nesse sentido, de maneira indireta, ele está a criticar o próprio Imperador, suas ações,
desejos e anseios. Mais adiante, o autor fará ataques diretos ao próprio Imperador.
Quem desbancou o Caramuru de seu lugar como o mais nacional entre os poetas
brasileiros parece ter sido Tobias Barreto, um lírico, um espontâneo, “dos mais
extrenuos e genuinos representantes do povo brazileiro [...] um brazileiro no genuino
sentido da palavra” (1885, p. 247). No último texto desta coletânea a ser abordado neste
ensaio, “Tobias Barreto de Menezes como poeta”, escrito em 1881 o crítico explicita seu
“enthusiasmo tobiatico” (1885, p. 244) e nos oferece suas ideias acerca do que é um
bom poetar.
O texto já começa demonstrando a indisposição do crítico com os “chefes
litterarios da côrte” (1885, p. 244) que não lhe permitiam desgostar deles, mas adorar
Tobias Barreto. Assim, ele escreve para defender o poeta e atacar os “grandes
sacerdotes litterarios cortezãos” (1885, p. 244). Dentre eles, estão listados alguns de
nossos conhecidos poetas épicos, como veremos.
Na visão de Romero, ser poeta é uma questão de vocação, espontaneidade e
naturalidade não de profissão. O poeta já nasce poeta, não pode transformar-se em.
Assim é que Romero pode lançar mão de termos como poeta verdadeiro, “[...] aquelle
que só escreve para vazar no papel alguma cousa que nelle transborda, ou seja, a
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tristeza, ou o enthusiasmo” (1885, p. 261). Tobias Barreto, nesse sentido, tinha isso que
Romero transforma num atributo de caráter absoluto: era um poeta.
Esse poeta ideal romeriano tem algo de instintivo, de automático, de irrefletido
e inconsciente, tendo a imaginação sempre a postos, pronta para espontaneamente
produzir poesia, pois sua sensibilidade seria excitada por tudo. A poesia não exige
trabalho, disciplina e planejamento, mas acontece de forma natural ─ Tobias poetava
“[...] como um passaro canta ao clarão matinal” (1885, p. 261), ou seja, a poesia nele era
como um instinto no animal. Tais ideias são, paradoxalmente, românticas, fato de que
talvez o crítico não estivesse consciente, estando mais imbuído de Romantismo do que
ele gostaria de admitir.
Se há um verdadeiro poeta, seu correlato é a verdadeira poesia, que deve: ter
sentimento, ideias, originalidade; ser “lyrica, espontanea, singela e natural” (1885, p.
236, texto de 1882); comover, ter graça, “delicadezas de expressão e de sentimento”
(1885, p. 237, texto de 1882); transmitir um “sentimento natural e simples” (1885, p.
237, texto de 1882); ter força; se inspirar na verdade; e ter contato com o povo, sua
linguagem, lendas e tradições atuando como seu representante. Romero faz um elogio
ao poeta oriundo de classe social baixa, à pobreza e obscuridade de origem em
detrimento de origem rica e burguesa. Um verdadeiro poeta tem que ter sofrido na vida,
enfrentado reveses, ter lutado21.
Ora, Tobias Barreto encarna todos esses atributos e ainda mais: responde
perfeitamente ao quadro teórico do crítico. Por exemplo, muitos argumentos de
Romero acerca de determinados poetas se apresentam primeiramente como uma
análise do tipo físico do sujeito, em especial, de sua cor, para que possa dizer dele,
posteriormente, que é um mestiço, portanto, brasileiro e que sua poesia é naturalmente
nacional. Vejamos o que afirma acerca de Tobias Barreto.
O poeta é um nacional em regra, um mestiço claro e desfarçado, em que predomina
muito o sangue branco; a tez acusa essa mescla distante; mas o craneo é puramente
caucasico; fronte espaçosa e alta, olhar perscrutador e vivido. Tem o fogo dos
homens de sua raça, a loquella forte e animada, a linguagem brusca e colorida, certa
tendência para o pathos; é um mestiço, um meridional. (1885, p. 248, grifos meus 22)
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Nesse sentido, para manter a coerência, ele deveria ter salvado Teixeira e Sousa do “naufrágio geral” também.
Na noção ideal de “mestiço” de Romero deve sempre haver um predomínio do elemento branco, da raça
superior. Seu racismo fica bastante explícito nesse trecho.
22
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Tobias Barreto parece fazer um check em todas as “caixinhas ideais” de Silvio
Romero. No quesito conexão com o elemento popular, Tobias também é adequado,
visto que cresceu em uma vila em contato direto com o povo, suas lendas e tradições:
“Esse sopro popular da pequena villa [...] bafejado na alma do poeta, nunca mais se lhe
apagou” (1885, p. 247). A pobreza e a nulidade de ascendência, somadas ao trabalho do
poeta como crítico e investigador, fazem dele um genuíno brasileiro, um “typo de
homem do povo” (1885, p. 248) aos olhos de Romero.
O crítico não aprovava relações de dependência com o poder, em especial, com
o círculo do Imperador. Tobias, nesse caso, ganha outro ponto, pois nunca pediu cargos
públicos ou apadrinhamentos, isso é, não se vendeu à Corte e ao seu sistema de
adulações, preferindo viver de forma independente, por meio de seus esforços. Para
Romero, não é possível separar vida e poesia, elas funcionam em simbiose, nesse
sentido, ele não entende como “[...] um pacato filho da côrte, empregado de secretaria,
individuo que nunca lutou, nunca soffreu, possa ser um poeta. [...] A litteratura cortezã
é uma planta de estufa; uma flor em um vaso, estiolada e murcha.” (1885, p. 249). É
preciso, como Tobias, ter lutado pela vida, ter enfrentado um par de reveses para ser
verdadeiro poeta.
Ainda sobre esse ponto, confirma-se ao final do texto que ele se referia por essas
críticas em especial a Magalhães e Teixeira e Sousa e a seus poemas épicos.

O poeta [Tobias Barreto] nunca teve a poesia como uma profissão de
vida. Tem-na como tal certos 51ompor51r51cos, que entendem, lá de
si para si, que são poetas, por graça de Deus ou do diabo; [...] É uma
cousa 51ompor51r a mania de versejador de profissão, que se
concentra para 51ompor51r rimas e rimas e 51ompor longas machinas
de martyrio, verdadeiras polés para o leitor, como a INDEPENDENCIA
DO BRAZIL ou a CONFEDERAÇÃO DOS TAMOYOS. (1885, p. 261 grifos
meus)

O talento de poeta lírico e espontâneo de Tobias não lhe exigia concentração,
pelo contrário, seu poetar estava mais próximo da festa, da alegria e da diversão. Ele é
o poeta da abundância, sua poesia é um transbordamento de sentimentos, filtro através
do qual os grandes temas - a vida, a natureza e o ser humano - vem a tornar-se poesia.
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História da litteratura brasileira, Tomo I e II, Livros 3 e 4
Praticamente todo o conteúdo relevante para este ensaio que consta no livro
três já foi abordado quando tratamos do Introdução a litteratura brazileira (1882).
Apenas uma colocação curiosa do crítico que ainda não estava presente lá será tratada
neste tópico em conjunto com o livro quatro da primeira edição, de 1888.
No livro três, correspondente ao período de 1750 a 1830, após fazer extenso
estudo do Uraguai e do Caramuru enquanto poemas épicos, e de destacar o valor da
produção de poesias para a formação da alma nacional, incluindo os poemas épicos do
período nesse escopo, Romero afirma o seguinte do gênero épico, ao traçar a nossa
evolução histórica na poesia: “A epopeia faltou-nos e faltar-nos-á sempre. O Uraguai, o
nosso melhor produto no gênero, é um trecho lírico em essência com pretensões a
poema” (ROMERO, 1888, p. 547).
Este tipo de afirmativa contraditória desnorteia um tanto o pesquisador, pois ao
final do livro o autor desdiz o que fora previamente dito. Essa argumentação que
procura, de certa forma, reconduzir coercitivamente um texto escrito no gênero épico
na direção da lírica é bastante frequente no crítico, e a veremos aparecer de novo mais
adiante.
O livro quatro é bastante rico em temática épica, tanto abordando textos
diretamente, quanto assuntos que circundam nossa discussão. Não será possível tratar
todos os tópicos neste ensaio, daremos foco aos textos que abordam frontalmente o
assunto. Cotejaremos, sempre que necessário, outras edições com a primeira de 1888.
Um dos trechos mais importantes do livro é aquele dedicado a Gonçalves de Magalhães.
Um dos pontos que parecia incomodar o crítico era o modo como o poeta escrevia
poesia, segundo relatos. Parece que o poeta não tinha arroubos, escrevia de forma
tranquila, às vezes durante conversas com outras pessoas enquanto tomava café. Dessa
forma, pouco carente de inspiração ou imbuído de fortes sentimentos, teria redigido a
Confederação dos Tamoios. Para Romero, “Tinha facilidade em escrever; mas quasi
sempre a facilidade oriunda da vulgaridade, da insipidez. [...] não era propriamente um
temperamento poético.” (1888, p. 706)23.
23

“Tinha facilidade em escrever, mas quase sempre a facilidade oriunda da vulgaridade, da pouca madureza. [...] não
era propriamente um temperamento poético, uma alma lírica” (1960, p. 796, grifo meu). O crítico adiciona mais tarde
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Já em 1880, Romero comentava sobre o desenvolvimento da escola romântica
no Brasil reclamando que ela estabelecera dissidências em relação ao seu modelo de
origem Europeu ao cultivar gêneros heterodoxos, como o épico: “Sabe-se que esta [a
escola romântica] baniu a epopéa à antiga, como expulsára a tragédia; não vedou isto
que aparecessem poemas como a Confederacão dos Tamoyos, Tymbiras e Colombo [...]”
(1880, p. 115). Aqui ele repetirá essa noção afirmando que “O romantismo, como poesia
das sociedades novas, havia banido o poema épico, a pseudo-epopéa litteraria, só
admissível na civilisação Occidental até o século XVI” (1888, p. 706). Mesmo assim,
nossos poetas insistiram em investir num gênero já recusado pela escola a que se
filiavam. Ao invés de ver isso sob uma ótica positiva, de que nossos poetas não eram
meros copistas, Romero os censura por não seguir a escola à risca e reafirma noção já
trabalhada de que a forma só seria aceitável até o século XVI.
Especificamente sobre a Confederação dirá:
[...] no falsissimo empenho de crêar-nos uma litteratura nacional, falsissimo,
porque a nacionalisação de uma litteratura não é cousa para ser feita com as
regrinhas de um programma; Magalhães, n'esse empenho, que deve ser um
rezultado
das
forças
inconscientes
da
historia,
quiz dotar-nos com uma epopéa brazileira! [...] Mas que prosaismo! que falta
de vida! que falta de força! que situações falsas! E' um grande cartapacio em
dez
cantos
em
versos
brancos
n'um estylo bronco e duro a molestar-nos de vez. Raros têm a paciencia de
levar-lhe a leitura ao fim. (1888, p. 706).

Embora reconheça que a escolha do fato histórico a ser narrado é boa, pois se situa na
época da conquista, no momento em que lutavam os Tamoios contra os portugueses e
em que se funda o Rio de Janeiro, mesmo assim, o poema falha ao representar o povo
brasileiro de forma falsa e incompleta. Os colonos e indígenas são falsamente
representados ─ os indígenas “[...] são portuguezes da classe media com côres
selvagens” (1888, p. 707) ─ enquanto falta o elemento negro. Em resumo, o poema é
fraco e pouco épico.
O crítico entendia que para o Brasil, como um todo histórico e cultural, a ideia
de compor um poema épico era infantil. Em 1882, como vimos, ele já havia formulado
algo nessa linha: “Povo de hontem, sem mythos, sem tradições, sem heróes populares,

esse segundo trecho que aproxima o temperamento poético da lírica, sinal de que essa relação de quase igualdade
ou de “se e somente se”, que já havia dado sinais previamente, mas de forma mais tímida, firma-se como um
desenvolvimento de seu pensamento acerca de poesia.
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pequena nação burguesa de outro dia, nós não possuimos definitivamente feições
epicas.” (1888, p. 707). Ou seja, o país não serve de material para um poema épico.
O poeta teria escrito o poema em um período de decadência pessoal, além de o
meio literário já ter mudado. Magalhães não teria acompanhado essas modificações,
ficando
[...] estacionário entre o imperador, Pôrto Alegre e Norberto Silva no
Instituto Histórico. Em nossa litteratura, então como ainda hoje, havia um
cenaculo, e aquelle era da gente do Instituto em torno do imperante, moço,
enthusiasta; porem mediocre e estéril, na sua boa vontade. E, todavia, seja
dito entre parenthesis, o pobre imperador deve estar afllicto pela decadência
que o cerca. Hontem eram Magalhães, Gonçalves Dias, Norberto, Porto
Alegre, Varnhagen, Macedo no Instituto. Hoje são as palestras nocturnas no
Collegio de Pedro II com quem? Com o anonymato da litteratura! (1888, p.
707-708).

Na segunda edição do livro, de 1903, este trecho já será cortado e seguirá omitido pelo
menos até a sexta edição de 196024. Deveras, o primeiro comentário ao Imperador
chega a chocar chegando à zombaria escarninha. O que seria essa boa vontade a que se
refere o crítico? Seria o mecenato do Imperador para com os poetas de modo geral? Por
que essa boa vontade é caracterizada, em 1888, como medíocre e estéril, e
posteriormente como negativa?
Discutamos agora Araújo Porto Alegre e o Colombo. Romero considera o poema
demasiado longo, maçante, cansativo para o leitor; “[...] nenhum outro, porem, possue
versos tão sonoros, tão seguros, tão valentes, e tantas passagens tão nutridas, tão
elevadas, tão fortes, tão eloquentes” (1888, p. 736). O crítico compara o poema a uma
pinacoteca que contivesse vários quadros de grande beleza, porém perdidos em meio à
massa de quadros mal pintados. Tal a desproporcionalidade do poema.
Ainda destaca que o poema é muito erudito e instrutivo, no entanto, seu enredo
é mal organizado; a dramaticidade é sofrida; Colombo, como herói do poema, é pouco
desenvolvido além de ser retratado como um beato supersticioso e não um navegador;
e o maravilhoso está deslocado de seu lugar natural, parecendo por demais excêntrico,
além de por vezes ser chato (por exemplo, os trechos em que aparece o personagem
Pamórfio).

24

“Em nossa literatura, então como ainda hoje, havia um cenáculo, e aquêle era da gente do Instituto em torno do
imperante, môço, entusiasta; porém negativo na sua boa vontade.” (ROMERO, 1960, p. 798).
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Os motivos de ter optado pelo gênero épico explica-os Romero pela educação de
Porto Alegre, educação essa compartilhada com Magalhães.
[...] educado no regimen do pseudo-classicismo, julgava-se ainda obrigado a
dàr-nos um poema á antiga, cheio de apparições diabolicas, de
encantamentos, de infernos e o mais... Era não ter uma bem clara intuição
das feições e do caracter da poesia moderna. [...] Mas um homem do nosso
tempo de luctas burguezas, de trabalhos mecanicos, de creações industriaes,
querendo pintar um illuminado do Renascimento, um temerario do tempo
das grandes navegações e das grandes descobertas, em sua monomania por
descobrir um Novo Mundo, e lançando-se para isto ao meio das solidões
immensas do oceano desconhecido, um homem de nosso tempo, diante de
um tal espectaculo, tem n'alma d'esse audacioso e no scenario immenso em
que ella se agitava os elementos indispensáveis ao seu poema. Não ha mister
da intervenção de Pamorphio nenhum. Sem sahir da realidade tem a trama
inesgotável da epopéa moderna. (1888, p. 736-737, grifo meu)

Por esse motivo, seus quadros mitológicos e maravilhosos são ruins, enquanto suas
cenas de descrição imitando a vida real são, em geral, de boa qualidade e por vezes
excelentes. Romero destaca que Porto Alegre tinha como qualidade juntar o ofício de
pintor com o de escritor, fazendo por isso boas descrições que, embora não fossem
ainda modernas, mas demasiado classicistas e retóricas, ainda assim eram boas a seu
modo. Outro aspecto interessante da citação é que ela abre margem para se pensar que
talvez fosse possível ainda compor poemas no gênero épico, mas reinventando-o,
modernizando-o e não à “à antiga”. Infelizmente essa flexibilização na direção de uma
epopeia moderna, fruto do tempo moderno (burguês, industrial, mecânico, veloz etc.)
não será mais explorado25.
Para concluir sobre Porto Alegre, em suma: “[...] foi um poeta lyrico de grande
talento descriptivo, um poeta epico sem proporções, mas onde o lyrista apparecia para
salval-o repetidas vezes” (1888, p. 743).
Ao abordar Teixeira e Sousa, Romero não chega a fazer uma análise de seu
poema épico, apenas reclama de sua extensão excessiva: “Nas letras as mais das vezes
o silencio é de ouro, e a sobriedade é sempre de brilhante. As tragedias e o longo poema
epico fazem mal á reputação litteraria de Teixeira e Souza.” (1888, p. 745), fazia bem em

25

Robinson Crusoé, que chamamos de romance, é entendido pelo crítico como epopeia moderna, como luta do
homem contra a natureza, luta típica da modernidade por seu caráter “industrial, mercantil, rude, honesta”
(ROMERO, 1885, p. 160). Além dessas duas menções a uma possibilidade de modernização do gênero não se
encontrou mais nada sobre o assunto.
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não os ter escrito. Ainda, destaca que o poeta lutou para ser nacional em seus trabalhos,
mas que não conseguiu, pois lhe faltava imaginação e talento de artista.
Ao analisar Joaquim Norberto, Romero afirma que ele compôs poemas no
gênero épico-lírico, cujo exemplo é Cantos Épicos. Seus cantos são medianos, não
excepcionais. Narra, em versos brancos, com boa intenção, certos episódios históricos
sobretudo brasileiros. A execução, porém, resvala no prosaísmo o mais das vezes. Em
função da profusão de “[...] allegorias, de personificações, de machinas rhetoricas de
velho uso” (1888, p. 770) a leitura fica prejudicada.
Convém abrir um parêntese e discutir o gênero épico-lírico, adiantando o
conteúdo de livros posteriores, visto que a discussão se inicia propriamente neste
volume da História. Até então Romero vinha apenas lançando o termo sem explicá-lo e
sem dar exemplos do que entendia por esse gênero. Neste texto, ele nos dará mais
elementos para compreensão.
Romero inicia afirmando que o gênero dos Cantos Épicos era aquele gênero que
os alemães designavam por épico-lírico. A literatura brasileira teria muitas obras de
valor nesse gênero, e embora nós não tenhamos “[...] vigor epico [...] Em compensação
temos volubilidades e ternuras lyricas. O calor lyrico junto, em algumas almas, a certos
impetos varonis, tem-nos dado, de longe em longe, algumas producções, que se podem
chamar epico-lyricas, de grande merecimento.” (1888, p. 769). Romero citará alguns de
nossos mestres épico-líricos e suas respectivas poesias26. Não esqueçamos que ele já
havia sugerido, em 1882, que O Uraguai de Basílio da Gama era mais épico-lírico do que
épico.
Pelas poesias citadas “[...] corre um calor, uma vida, uma seiva de enthusiasmo,
que nos prende, nos electrisa. Não temos tempo de pensar nos seus defeitos; a furia
poetica nos domina.” (1888, p. 769). Mais adiante neste mesmo livro Romero fará uma
análise do épico-lírico O Redivivo de José Bonifácio, em que vemos um elogio a valores
tipicamente épicos como o guerrear, a coragem, o patriotismo, a afirmação da força e
do heroísmo (1888, p. 976-77).
26

José Bonifácio (O Redivivo e Primus Interpares), Pedro Luís (Tiradentes, Nunes Machado, Terribilis Dea, Voluntários
da Morte), Luís Delfino (Solemnia Verba), Tobias Barreto (À vista do Recife, Os voluntários Pernambucanos, Os leões
do norte, A capitulação, Montevidéu, A Polônia), Castro Alves (Navio negreiro, As vozes d’África, Pedro Ivo). Além
disso, Magalhães (Napoleão em Waterloo), Elzeário Pinto (O festim de Baltazar) e Mendes Leal (Ave César, O pavilhão
negro, A cruz e o crescente). Embora os Cantos Épicos entrem nesse gênero, são inferiores a todos acima citados,
conforme Romero.
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Só encontraremos ainda parcas explicações sobre o gênero em Evolução do
lirismo brasileiro (ROMERO, 1905). Ainda assim, o gênero não é definido, apenas
postulado, e então associado vagamente ao Condoreirismo. Esta escola teria encerrado
a choramingas sentimentaloide do Romantismo, e aberto novo caminho para a poesia
em direção a assuntos mais gerais da humanidade, mais impessoais, nobres e elevados
e menos individuais (1905, p. 143).
Tratemos agora de Gonçalves Dias. O poeta era entendido como um mestiço e
nesse sentido, um autêntico brasileiro, pois carregava, nos termos de Romero, o sangue
das três raças. A mestiçagem se materializa nos diferentes assuntos poéticos abordados
de forma natural. Assim é que “[...] sem plano escolastico, espontaneamente e sem
impulsos doutrinarios” (1888, p. 863) cantou tanto os índios como em I-Juca Pirama,
quanto os portugueses e os negros escravos. Após dar vazão pela milésima vez à sua
monomania anti-indianista (1888, p. 864-868) presente desde 1880, Romero
alegremente ressalta que Dias foi além do Indianismo.
O que nos diz respeito ainda neste livro são os trechos curtos e escassos em que
menciona a poesia épica: “Não faço especial menção dos Tymbiras, porque não passam
elles de um fragmento de poema sem caracter epico, d’onde se colhem apenas alguns
fragmentos lyricos” (1888, p. 874). Deste mesmo poema Romero chega a citar um trecho
em que elogia a vivacidade e beleza das descrições, e a simplicidade oriunda da “doce
placidez de espirito” (1888, p. 885). Ainda, destaca que nos Tymbiras o poeta deu sinal
de entender a questão etnográfica brasileira ao retratar os indígenas de um ponto de
vista interior, psicológico, no que diz respeito às suas “crenças fetichistas” (1888, p. 876).
Conectando-se à temática do anacronismo do gênero épico no século XIX já
abordada neste ensaio, a questão do tempo do épico é retomada na História sob outro
viés. O século XIX é caracterizado como um tempo oscilante, dúbio, em que ocorreram
inúmeras querelas intelectuais num remoinho de fortes emoções, em que ideias
entravam em voga mas logo esmoreciam e decaíam, sendo substituídas por novas
teorias num perpetuum mobili, sem que fosse possível compartilhar uma crença
universal, um vocabulário existencial comum e apaziguador dos ânimos. Ora, esse
tempo é completamente distinto do tempo em que se formaram as grandes epopeias.
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[...] os grandes tempos de forte e mascula poesia, de immensas effusões
artisticas, são as epocas de fé [...] Creio haver ahi um bom fundo de verdade
no tocante ás creações epicas e outras equivalentes, que acompanham
sempre as grandes syntheses religiosas e philosophicas. Assim no tempo de
Phidias, assim no tempo de Dante, assim no tempo de Miguel Ângelo. (1888,
p. 915)

Romero parece estar sugerindo algo na linha de Auerbach (2015), a saber, de que o épico
funciona num mundo fechado sobre si, que tinha sentido em si mesmo, que não
duvidava de si, que não era cético e pessimista, tempo esse que não se repetia no século
XIX, pelo contrário: “A época das grandes alegrias, a phase heroica do homem, está
passada” (ROMERO, 1888, p. 934).

Estudos sobre a poesia popular do Brasil.
Há uma pequena quantidade de poesia popular que nos pertence e nos
individualiza como povo brasileiro, embora ela não seja rica como a dos povos antigos.
Somos um povo no meio do caminho entre a civilização e a barbárie. Não somos como
os romanos, os gregos, os hindus e hebreus, em que “[...] as linguas já estão adiantadas,
as mythologias e religiões firmadas, e os canticos anonymos superabundam.” Não temos
formações culturais similares que “[...] reunidos taes cantos pelos homerides, formam
os grandes poemas nacionais, como Vedas, Schah-Nameh, Iliada [...]” (ROMERO, 1889,
p. 8).
“A poesia popular não é tanto a que o povo canta, como a que o povo produz
[...] é uma poesia da natureza [...] floresce entre a gente inculta [...] a incultura [...] é
justamente a condição integral das creações populares” (1889, p. 16). Em nosso caso,
nossa poesia popular foi recolhida a partir de uma amálgama confusa entre elementos
indígenas já afastados de sua cultura original pela catequese jesuítica e o contato com a
civilização portuguesa; elementos portugueses provenientes de uma nação que, na
época em que aporta no Brasil, já está em um momento de decadência cuja poesia
popular portuguesa acompanha; e elementos dos negros escravizados que ao chegarem
aqui eram forçados a abandonar a própria cultura, ou de negros oriundos de terras de
posse portuguesa na África, já desviados de seus costumes. A poesia popular brasileira
se formará a partir desses três elementos “disparatados, incongruentes e meio
esquecidos” (1889, p. 14) moldados na língua portuguesa.
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Romero entende que o material bruto das canções e lendas será fornecido por
essas três raças puras, porém é o elemento mestiço, formado posteriormente, que
transformará esse material no que entendemos hoje como poesia popular (1889, p. 61).
O crítico identifica um predomínio do lirismo nos cantos populares. Eles são anônimos,
de origem individual, mas as massas deles se apossam e passam a repeti-los
popularizando, adaptando e transformando-os recebendo também a influência do
meio, do contexto. Quando cotejadas com as formas líricas, as formas épicas são muito
mais pobres e menos abundantes do que as primeiras, porém estão presentes (1889, p.
58).
O ponto que nos interessa guardar nesse estudo é a noção de que “A poesia
brazileira, se pretende ser alguma cousa de vivido e real, deve voltar a beber na fonte
popular” (ROMERO, 1889, p. 341), é nela que devemos buscar o propriamente brasileiro.
Assim como a Alemanha voltou ao Lied nacional para fundar sua música e literatura, nós
devemos resgatar e nos inspirarmos na poesia popular, expressão de nossa
nacionalidade, mas que resta dispersa e esquecida. Nesse ensejo, Romero deixa uma
crítica aos “[...] grandes mestres da côrte, dramaturgos, romancistas e poetas de
arlequinada inspiração e que pretendem, coitados!... ditar a lei á litteratura do paiz! Mas
deixemol-os com sua vaidade e com a sua inopia...” (1889, p. 342). Neste ponto, lemos
uma crítica à elite letrada cortesã, possivelmente o círculo do Imperador, que voltava às
costas ao elemento popular e cultivava um copismo francês detestado pelo crítico.

Evolução do lirismo brasileiro
Além de comentar o livro, também trataremos rapidamente dos artigos Luiz
Murat e Movimento espiritual do Brazil no anno de 1888, constantes nos Novos Estudos
de Litteratura Contemporanea (1898) porque abordam a temática da lírica na poesia,
que será nosso assunto a partir de agora.
Em Luiz Murat, Romero identifica uma batalha de diferentes tendências poéticas
no Brasil da época, mas atribui vitória total ao lirismo, pois é a forma que mais
corresponde à natureza da poesia mesma, “a fórma typica e fundamental da poesia”
(ROMERO, 1898, p. 34) e do gênio do povo brasileiro. Aquela formulação prévia, que
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apenas sugeria uma conexão entre a natureza da poesia e a lírica, agora se afirma com
vigor.
Em Movimento espiritual... Romero afirma que o lirismo é o que mais agrada o
leitor brasileiro e o gênero mais adequado às nossas capacidades artísticas. O leitor
brasileiro gosta de “[...] linguagem alada, sonora, irisada, revestindo emoções reaes,
verdadeiramente sentidas”, e não de “divagações scientificas, politicas, sociaes,
reduzidas a metro” (1898, p. 112). Nesse sentido, voltar à lírica é sinônimo de progresso
em poesia. Esse lirismo ao qual os poetas vinham se voltando era um lirismo “quasi
romantico [...] tradicional, doce e vivace” (1898, p. 112). Nessa lírica advogada pelo
crítico, ele pede aos poetas que “sintam e digam puramente o que sentirem” (1898, p.
115) evitando a poesia individualista e dedicando-se às noções de pátria e de
humanidade. Ela será o modelo para os poetas, dado que é o gênero mais natural e
espontâneo para o brasileiro.
Guardemos essas reflexões e passemos ao Evolução. O método de Romero aqui
consiste em estabelecer filiações de um autor a outro, estabelecendo a linha evolutiva
geral da lírica brasileira, isso é, como as escolas e sistemas se desenvolveram, sobretudo
do ponto de vista da forma, na direção do progresso. Trata-se de abordar 400 séculos
de poesia sob um viés darwinista, de seleção natural e adaptação ao meio, destacando
os aprimoramentos pelos quais passamos.
Para o autor, toda a poesia brasileira teria uma essência lírica: “[...] mesmo
quando se mette a querer ser épica ou dramática” (ROMERO, 1905, p. 7). Curiosamente,
Romero força a mão sobre os textos épicos, afirmando, de um trecho do Uraguai, por
exemplo, que ele teria maior inclinação lírica do que épica.
Bellissimo surto poetico, mais lyrico do que épico, posto que seja uma folha
arrancada a um poema heroico! É que desde os tempos de Basilio, nossa
indole de meridionaes e mestiços ia mais e mais seleccionando como a forma
esthetica, que melhor nos quadra, o lyrismo (1905, p. 26, grifo meu).

Afirmações como essas, em que o autor procura reforçar o aspecto lírico de textos
eminentemente épicos, são muito comuns ao longo da obra analisada. O fato mesmo
de, em um livro que busca estabelecer a evolução da lírica, incluir e citar poemas
tipicamente épicos, como a Prosopopéia, o Caramuru e o Colombo, sublinhando neles
os elementos líricos e ignorando o todo do poema, de caracterização eminentemente
épica, parece demonstrar o grau de apreço que tinha aos respectivos gêneros.
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Embora identifique a persistência da influência da épica camoneana de Os
Lusíadas, que apresenta-se como modelo a ser copiado no começo das letras brasileiras,
por exemplo, por Bento Teixeira, na Prosopopea, que “adota a oitava rima, ao gosto
camoneano, copia-lhe a maneira, chegando até a citá-lo no fim d’uma estrophe” (1905,
p. 8-9); embora identifique que o romantismo indianista de um Gonçalves Dias proveio
diretamente dos poema épicos Uraguai e Caramuru; mesmo assim, isso não é motivo
para validar o épico pelo épico. Os poemas neste gênero só se salvam se puderem ser
inclusos na torrente lírica por algum pequeno trecho seu. Para Romero, a lírica brasileira
seria uma das mais perfeitas “[...] que já foram cantadas em qualquer lingua humana”
(1905, p. 11)! Além disso, “O lyrismo, e só elle, tem sido o nosso forte em literatura”
(1905, p. 173).
Considerações finais
Pelas análises aqui empreendidas, vimos que o crítico dava imenso lugar aos dois
poemas épicos do século XVIII dentro da história da literatura brasileira. Tão grande era
seu valor que ele chega a escrever que os únicos poemas que venceram a prova do
tempo no século XVIII e são um verdadeiro fragmento da vida nacional são O Uraguai,
as Cartas Chilenas e O Caramuru, que seguirão sendo lidos por nós. (ROMERO, 1882, p.
200). Já os poemas épicos do século XIX, naqueles poemas inspirados, já nasceram
decadentes.
Ao fazermos um balanço destes textos, percebemos tendências que estavam
presentes desde o começo de sua carreira, e ao longo do tempo apenas irão se
desenvolver, articular e acentuar no decorrer da obra analisada, tais como a recusa do
gênero épico para o século XIX, e sobretudo do poema épico indianista; a inclinação ao
gênero lírico; o rechaço ao círculo do Imperador entre outros. É lamentável que as
críticas aos textos épicos estejam baseadas, em parte, em estudos etnográficos
eurocêntricos, e em racismo contra negros e indígenas, exemplificado pelo uso de
noções darwinistas tais como a de “seleção natural”, “evolução” e “adaptação do mais
forte”27. Essas são tendências que permanecem até a última obra aqui trabalhada.

27 Sobre o

uso de conceitos evolucionistas por parte de Silvio Romero, ver 1880, p. 53; 1889, p. 46; 1960, p. 2-3; 1960,
p. 924. O autor se fundamenta neles para legitimar a suposta supremacia de uma raça em relação à outra por meio
de seleção natural. Essa seleção teria se dado em especial do branco sobre o indígena e o negro, gerando um mestiço
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As inúmeras contradições do autor complicam a situação do pesquisador. Muitas
vezes, o autor propõe uma tese no começo do livro, e o termina com outra
completamente distinta, que desdiz a tese inicial. Por exemplo, no volume dois, livro
quatro da História da Literatura Brasileira, ele afirma o seguinte:
A poesia pode ser crente ou descrente, alegre ou triste, pacata ou
revolucionaria, popular ou aristocrática, lyrica, dramática, épica, patriótica,
humorística, satyrica, elegiaca, descriptiva, comica, meiga, ardente,
voluptuosa, mystica, religiosa, impenitente, scientifica... pode ser o que ella
quizer e desejar ser; estou sempre disposto a aprecial-a, si fôr a expressão
natural
de
um
temperamento. (ROMERO, 1888, p. 938-39, grifo meu).

No entanto, ao longo do livro todo Romero “ditou regras” sobre o que a poesia deveria
ser e rejeitou veementemente o gênero épico. Em outro trecho, escreve “Não ha uma
poesia adiantada e outra atrazada; a poesia é o que ella é e mais nada; a poesia é bôa
ou má, sincera ou affectada. O conceito de atraso ou adiantamento só tem applicação
na sciencia.” (1888, p. 917). Ainda assim, condena a produção de poemas épicos por seu
tempo ter passado, ou seja, justamente por serem atrasados!
Embora ele afirme aceitação generalizada da poesia, − “As idéas absolutas sobre
poesia são uma herança da velha metaphysica, e absurdas como uma tese de astrologia”
(ROMERO, 1885, p. 82) − percebemos que Romero, agarrado ao seu quadro teórico,
sustenta ideias de caráter absoluto, expressando concepções bastante rígidas do que é
poesia, de boa/má poesia, de qual sua função social, de qual o perfil do bom e do mau
poeta etc.
Muitas vezes, quando procuramos os fundamentos para seus argumentos, não
os encontramos. Por exemplo, ao discutir a função da Arte em Luiz Murat, Romero alega
veementemente que a Arte não deve instruir ou conscientizar (ter função política
utilitária), mas encantar e dar prazer. Todavia, quando perguntamos ao crítico o porquê,
ele apresenta poucos e ininteligíveis argumentos: “Não sei. É um facto; eis tudo”
(ROMERO, 1890, p. 32), mencionando que a invenção sofrerá com a presença de um
elemento estranho (o aspecto de instrução), que lhe tirará a espontaneidade, a firmeza
e a elevação, revelando, assim, “um não sei que que a rebaixa” (idem, ibidem). Como

com proeminência do elemento racial branco, fator que, segundo Romero, tem influência na produção poética
brasileira.
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consequência, o poeta deve apenas se preocupar com o belo, do qual “é o divino
intérprete” (idem, p. 33).
Em muitos casos, o crítico não parece compreender que o que ele está
defendendo com bons e sólidos argumentos, baseados em muita leitura, ainda assim
não é um fato absoluto, mas sua opinião: “[...] para estudar o Sr. Luiz Murat como poeta,
possuo um documento – o seu livro, tenho um instrumento – o meu critério. É quanto
basta” (idem, p. 40, grifo meu).
Quanto ao nosso gênero de estudo, o mais próximo que se chega a uma definição
de epopeia na obra de Sílvio Romero é muito pouco e talvez não se preste nem mesmo
a uma quase-definição. Ao comentar um poema de Castro Alves, em que apresenta, de
modo breve e pouco elaborado, a visão das características da “epopeia velha”, o que
suponho que sejam as epopeias clássicas, dirá o seguinte:
O Poema dos Escravos não era na mente do auctor uma epopeia no velho e
vulgar sentido, um enredo, uma acção especial, desenrolados, por
personagens typicos. Era antes uma colecção de poesias soltas, desprendidas
entre si, referentes todas, porém, ao facto social da escravidão (ROMERO,
1905, p. 137, grifo meu).

Diante de afirmações como essa, nos perguntamos se ele tinha claro o que era um
poema épico no sentido de ter uma definição, uma caracterização, enfim um conceito
de poema épico ainda que apenas mentalmente. Poderíamos argumentar que ele não
estava interessado em definir poema épico, no entanto, ele providencia
cuidadosamente e em vários livros definições do lírico e do lirismo. Enquanto isso, só foi
possível aproximar-se de uma definição do épico por contraste com o lírico, observando
o combate travado contra o gênero, e por meio de exemplos de textos épicos, conforme
vimos.
Gostaria de sublinhar que esta pesquisa foi desenvolvida em um curto tempo,
consiste em uma primeira aproximação ao assunto discutido, portanto, seus resultados
são preliminares. Alguns pontos relevantes ficaram em aberto, e demandam estudo
mais aprofundado. Por exemplo, qual era a dinâmica da relação dos poetas épicos com
Dom Pedro II, quais textos ele comprovadamente publicou e que benesses distribuiu aos
poetas em função desses textos? Em uma pergunta: houve uma “fábrica” de poesias
épicas organizada informalmente pelo Imperador?
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A princípio, existem textos de autoria de Sílvio Romero que, pelo título e suposto
conteúdo, não foram reeditados após primeira publicação. Eles pertencem ao início de
sua carreira como colunista de jornais na cidade de Recife. Segundo dados da Fundação
Joaquim Nabuco (BARBOSA, 2010), e de tabela constante no livro de Mendonça (1938,
p. 307-309), Romero publicou em 1871 no Correio Pernambucano dois textos de crítica
a Gonçalves de Magalhães e a Gonçalves Dias, a saber, Sistema de Contradições Poéticas
e A Poesia e os Nossos Poetas. Já em 1872 no jornal Movimento ele publica As Legendas
e as Epopeias. Finalmente, em 1872 no Diário de Pernambuco, publica Camões e os
Lusíadas. A princípio esses textos são “desconhecidos” para a área de estudos do autor
e não foi possível encontra-los editados28.
Ainda não se teve acesso aos textos, dado que não estão disponíveis em
hemerotecas digitais ou microfilmagem e, aparentemente, têm de ser procurados em
acervos na cidade do Recife pessoalmente, o que se tem a intenção de fazer. Talvez eles
não tragam grandes novidades de posicionamento em relação ao poema épico, visto
tratar-se de textos, por assim dizer, “de juventude”, que podem até mesmo ter sido
incorporados a outros textos e livros, conforme Romero tinha por hábito fazer. No
entanto, se encontrados, é possível que possam ao menos aprofundar e iluminar pontos
aqui levantados.
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A COMEMORAÇÃO DO TERCEIRO CENTENÁRIO DE CAMÕES
NO PERIÓDICO A ESTAÇÃO
THE COMMEMORATION OF CAMÕES’ THIRD CENTENARY
IN A ESTAÇÃO MAGAZINE
Bruna da Silva Nunes29
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
CAPES

RESUMO: Este artigo propõe uma leitura do suplemento comemorativo veiculado n’A Estação: jornal
illustrado para a familia em razão do terceiro centenário de Luís Vaz de Camões, atentando para como o
periódico se integrou aos eventos e publicações realizadas por conta da ocasião em Portugal e, sobretudo,
no Brasil. Por meio de pesquisa em fontes primárias, a análise parte da contextualização da revista no
sistema midiático em que estava inserida, visando observar as tensões decorrentes da articulação entre
o público-alvo projetado em sua linha editorial, mulheres de classes remediadas e abastadas, e o teor do
suplemento comemorativo, que destoava do escopo temático e formal da “literatura amena”
supostamente dirigida ao público feminino.
Palavras-chave: A Estação, “literatura amena”, Luís de Camões.
ABSTRACT: This article offers an analysis of the commemorative supplement published in celebration of
the third centenary of Luís Vaz de Camões in the magazine A Estação: jornal illustrado para a familia.
Therefore, it draws attention to the way this newspaper integrates itself with the events and publications
held on the occasion in Portugal and especially in Brazil. Through primary sources research, it also
contextualizes A Estação in the media system, considering its editorial line’s target audience –middle and
upper class women. Thus, this study intends to observe the tensions arising from the distinction between
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the content of the commemorative supplement and the thematic and formal scope of the "mild literature"
supposedly aimed at the female audience.
Keywords: A Estação, “pleasant literature”, Luís de Camões.

Introdução
No dia 10 de junho de 1880, comemorou-se o terceiro centenário de morte de
Luís Vaz de Camões, que, ao longo desses séculos, havia sido elevado à condição de
principal nome da literatura em língua portuguesa. As celebrações dedicadas ao autor
de Os Lusíadas tomaram as ruas, as casas de espetáculo e as páginas dos jornais, tanto
em Portugal como no Brasil. Neste trabalho, proponho uma análise do suplemento
comemorativo publicado pelo periódico fluminense A Estação: jornal illustrado para a
familia, que contou com a colaboração de 54 intelectuais, alguns tendo grande projeção
nas letras nacionais. Tal análise foi realizada por meio de pesquisa em fontes primárias
nas edições disponibilizadas na Hemeroteca Digital Brasileira. Apesar de ter concentrado
os estudos no suplemento comemorativo em homenagem ao terceiro centenário de
Camões, lido em minúcia a fim de mapeá-lo temática e formalmente, empreendi, ainda,
a leitura de remissões ao suplemento publicadas em outras edições d’A Estação e em
outros periódicos.
Busquei delinear, assim, as tensões decorrentes da articulação entre o públicoalvo projetado na linha editorial d’A Estação e o conteúdo publicado no suplemento.
Dado que o periódico veiculava, em boa medida, textos considerados próprios ao
público feminino – a dita “literatura amena”, conselhos de economia doméstica e
higiene etc. –, a matéria do suplemento comemorativo destoa desse escopo,
apresentando uma discussão sobre um autor canônico cuja obra mais comentada é um
poema épico moderno. Por meio deste estudo, penso que seja possível observar não só
alguns aspectos da relevância de Camões e de sua obra na cultura brasileira, mas
também como sua figura é mobilizada para alavancar os discursos dos colaboradores do
suplemento comemorativo e para alçar A Estação a um patamar mais elevado entre seus
pares na imprensa.

1. A comemoração do terceiro centenário de Camões no Brasil
A comemoração do tricentenário de morte de Camões foi um dos grandes
eventos literários e culturais do ano de 1880 no Brasil e em Portugal. Segundo Carlos
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Cunha, a comemoração portuguesa foi organizada por uma comissão de jornalistas,
dentre os quais se destacou Teófilo Braga, responsável por garantir, com a influência do
deputado Simões Dias, o reconhecimento do dia 10 de junho como uma festa nacional
(CUNHA, 2011, p. 1). Em As modernas ideias na literatura portuguesa, Braga defende a
importância da celebração dos centenários de grandes vultos históricos como uma
forma consciente de solidariedade social; para o autor,
O nome de Camões representa nas literaturas modernas um mundo novo
aberto à atividade humana, e o regime da guerra substituído pela expedição
marítima, pela descoberta, pelo conflito do trabalho. Os Lusíadas acham-se
traduzidos em todas as línguas vivas, e Camões tornou-se para todos os
espíritos a síntese da vida histórica da nacionalidade portuguesa (BRAGA,
1892, p. 419).

É possível vislumbrar, pois, no posicionamento de Braga, um esforço de atualização da
figura de Camões e de sua obra que busca reclamar o quinhão de modernidade de
Portugal. Além disso, segundo Cunha (2011), houve uma intensa politização da memória
do poeta, cooptada pelos republicanos para atacar a Monarquia, que, por sua vez,
manteve-se tão alheia quanto pôde aos festejos.
Se em Portugal a disputa em torno da figura de Camões foi mobilizada pela
oposição republicana no enfrentamento ao regime monárquico, no Brasil houve um
movimento mais circunscrito ao âmbito literário – o que, certamente, não exclui o seu
teor político. Marcelo Corrêa Sandmann, no artigo “As comemorações do tricentenário
de Camões no Brasil”, passa em revista os eventos realizados em ambos os países,
salientando “um momento notável das relações culturais entre Portugal e Brasil [...]”
(SANDMANN, 2003, p. 199). Conforme seu levantamento, “o Real Gabinete Português
de Leitura do Rio de Janeiro, apoiado pela comunidade portuguesa, seria responsável
por alguns dos principais episódios vinculados àquela data festiva” (SANDMANN, 2003,
p. 200), incluindo a cerimônia de colocação da pedra fundamental do prédio da
instituição no dia 10 de junho de 1880. Esse evento contou com a presença de
autoridades importantes, incluindo o Imperador D. Pedro II, e de “uma massa popular
que contemplava o majestoso e comovente episódio” (MARTINS, 1901, p. 50-51 apud
SANDMANN, 2003, p. 200).
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O Real Gabinete Português de Leitura também foi responsável pela realização de
uma sessão solene em homenagem ao poeta no Theatro D. Pedro II30, que contou com
a participação de diversos intelectuais brasileiros. No evento, a peça Tu só, tu, puro
amor..., escrita por Machado de Assis, foi encenada pela companhia teatral dirigida pelo
ator português Furtado Coelho, que interpretou o papel de Camões. Houve, ainda, um
discurso proferido por Joaquim Nabuco e diversas declamações de poemas em
homenagem a Camões (SANDMANN, 2003, p. 203).
Para além desse evento, outras casas de espetáculo fluminenses apresentaram
programações dedicadas à celebração do poeta. O Theatro São Luiz, sob a direção de
Dias Braga e Mattos, apresentou uma “grande festa artística”, contando com a récita do
Hino a Camões, composto por Cardozo de Meneses, seguida pela representação do
drama Luís de Camões, de Luís António Burgain (fig. 1). O Theatro Recreio Dramatico,
por sua vez, exibiu o Hino a Camões, de Cardozo de Meneses, acompanhado pelo a
propósito dramático Camões e a história, escrito especialmente para a ocasião pelo
mesmo autor (fig. 2).

Figura 1 – Theatro São Luiz31

30

Nomes de teatros, periódicos e seções serão grafados em sua forma original. Porém, as citações terão sua grafia
atualizada.
31 Fonte: GAZETA DE NOTICIAS, 1880, p. 8.
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Figura 2 – Theatro Recreio Dramatico32

A comemoração do tricentenário de Camões também ganhou as páginas dos
principais periódicos fluminenses. O Jornal do Commercio, folha mais tradicional do Rio
de Janeiro, publicou um suplemento de quatro páginas em homenagem ao poeta,
contando com textos de políticos e intelectuais, como o senador Sousa Dantas, Joaquim
Nabuco, Machado de Assis e Joaquim Norberto. A Gazeta de Noticias, periódico em
ascensão que apresentava uma linha editorial de orientação liberal, com alguma
simpatia pelo republicanismo, igualmente dedicou um suplemento a Camões. A essas e
outras manifestações na imprensa, publicadas em periódicos noticiosos, como os
supracitados, cujos assuntos versavam principalmente sobre a vida política na Corte e
se dirigiam a um público-alvo masculino, houve um ponto fora da curva: A Estação, uma
revista de modas destinada ao público feminino, dedicou um suplemento de doze
páginas à comemoração do terceiro centenário de Camões.

2. A Estação: jornal illustrado para a familia
Entre os anos de 1872 e 1878, circulou na Corte brasileira a revista francesa La
Saison: journal illustré des dames, nome que pode ser traduzido para A Estação: jornal

32

Fonte: GAZETA DE NOTICIAS, 1880, p. 8.
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ilustrado das senhoras. Sendo distribuído pela editora Lombaerts, o periódico era
voltado para o público feminino, contendo, principalmente, orientações de moda,
permitindo que as mulheres da Corte ficassem mais bem informadas a respeito de quais
vestimentas estavam em voga na França para, então, poderem se adequar a esse
paradigma.
Em 1879 surge, como aponta Marlyse Meyer (1993), a continuação brasileira de
La Saison, o periódico A Estação: jornal illustrado para a familia, lançado, também, pela
editora Lombaerts. Com periodicidade quinzenal, a folha conserva a diagramação, o
cabeçalho e a seriação de La Saison, tendo seu primeiro número iniciado no ano VIII (fig.
3). Ser vendida como a continuação em língua portuguesa de La Saison era, segundo
Ana Cláudia Suriani da Silva (2015), uma importante estratégia comercial, pois os
editores transferiam os leitores do jornal francês para a publicação brasileira.

Figura 3 – Cabeçalho d’A Estação33

A Estação era dividida em duas partes com paginações independentes, sendo a
primeira um caderno de modas e a segunda um suplemento literário destinado à
“recreação”, termo utilizado pelos editores. A primeira parte, que continha, geralmente,
oito páginas, encerrava a “Chronica da moda” – seção que ocupava a página de abertura
do periódico –, gravuras, moldes para confecção, conselhos sobre vestimentas,
ilustrações de trajes, sugestões de decoração, dentre outros tópicos relacionados. Essa

33

Fonte: A ESTAÇÃO, 1879, p. 1.
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parte, excetuando-se a “Chronica da moda”, escrita especificamente para a publicação
brasileira34, era uma tradução da revista alemã Die Modenwelt (“O mundo da moda”),
empreendimento transnacional da editora Lipperheide que tinha suas páginas
traduzidas para ao menos treze idiomas e era distribuída em mais de vinte países
(incluindo a França com La Saison, o que era mais uma justificativa para Lombaerts
estabelecer uma conexão entre A Estação e a revista francesa, dado que ambos faziam
parte do mesmo empreendimento).
Em editorial publicado na primeira edição tomamos conhecimento do públicoalvo d’A Estação, que seria “toda mãe de família econômica que deseja trajar e vestir
suas filhas segundo os preceitos da época” (A ESTAÇÃO, 1879, p. 1). Com isso,
constatamos uma interlocução com leitoras provenientes de uma classe mediana, de
quem era exigido certo cuidado com as finanças e, ao mesmo tempo, apuro nos trajes e
elegância. No entanto, de acordo com Suriani da Silva,
A Estação também poderia perfeitamente interessar as damas da classe
abastada, porque a revista promovia os valores culturais prezados pela
própria elite carioca, a qual buscava legitimação, identificando-se com a
cultura tradicional e aristocrática europeia. Assim, para os membros da elite,
A Estação expressava a fantasia de identificação cultural com a Europa. Para
os setores médios, A Estação alimentava as aspirações de ascensão social ao
patamar da elite (SILVA, 2015, p. 113).

Sobre o suplemento literário, encontramos, também no editorial da primeira
edição, o seguinte posicionamento dos editores: “na parte agradável e recreativa,
devíamos torná-lo nosso e assim o fizemos. Confiamos a parte literária da Estação a
pessoas de reconhecida habilidade [...]” (A ESTAÇÃO, 1879, p. 1). Ou seja, o suplemento
era “nosso”, não se tratando, tal como o caderno de modas, de uma tradução. Dentre
as “pessoas de reconhecida habilidade”, estavam escritores bastante reconhecidos à
época e que, hoje, integram o cânone literário brasileiro, tais como Machado de Assis,
Júlia Lopes de Almeida, Artur Azevedo, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de
Oliveira.

34 A escrita

das crônicas especificamente para a edição brasileira pode ser verificada nos primeiros anos de circulação
d’A Estação. A partir de meados da década de 1880, no entanto, os textos passam a ser traduzidos da La Saison. Além
disso, o nome da seção passa a variar entre “Chronica da moda” e “Correio da moda”, até que, em 1890, o nome
“Correio da moda” se estabiliza.
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Apesar de ser tratado, tanto pela crítica quanto pelos próprios editores, como
“parte literária”, esse suplemento não contemplava apenas textos literários, abarcando
gêneros e temáticas diversas, como conselhos de etiqueta, informações sobre higiene e
passatempos. Todavia, a seção “Litteratura”, destinada aos gêneros em prosa e que
tinha Machado de Assis como seu principal colaborador, era um dos pilares do
periódico, o que pode indicar uma tentativa de ampliação de público leitor, como já
sugere o subtítulo do periódico – jornal illustrado para a familia. Desse modo, ainda que
o público-alvo permaneça sendo as mulheres, há uma possibilidade de diversificação de
leitores.
As seções que compõem o suplemento literário atestam o direcionamento para
o público feminino, visto que priorizam assuntos reconhecidos à época como próprios
às mulheres, como afazeres domésticos e eventos sociais. Entretanto, há
tensionamentos na linha editorial d’A Estação, pois, paralelamente, eram desenvolvidas
discussões que transcendiam os limites do nicho da “revista de moda e literatura”; na
edição de 31 de maio de 1888, por exemplo, é publicado um texto em comemoração à
abolição da escravidão no Brasil. Assim, não só podemos pensar na possibilidade de que
os homens também liam A Estação, talvez escudados pela “desculpa” de que assinavam
a revista para suas esposas, como conseguimos projetar uma leitora interessada por
assuntos para além da moda e da literatura amena, interessada por questões políticas e
por textos literários que desafiavam as convenções folhetinescas – nesse sentido,
destaca-se, por exemplo, a quantidade de obras machadianas reconhecidas por sua
complexidade que figuraram nas páginas da revista, como “Capítulo dos chapéus”, “O
alienista”, Casa velha, Quincas Borba, dentre outras.
Durante sua trajetória, A Estação tornou-se uma forte referência para as
mulheres que buscavam na publicação as orientações de elegância e bom gosto e para
o público interessado em literatura, chegando a alcançar uma tiragem de dez mil
exemplares, segundo texto assinado pelo editor Henrique Lombaerts (A ESTAÇÃO, 1883,
p. 52). Por conta dos problemas econômicos que o Brasil enfrentou com a passagem da
Monarquia para a República, A Estação, ao que tudo indica, entrou em um período de
desestabilização financeira, com aumento constante dos preços, novas parcerias no
comando da folha e uma mudança de editora – a partir de 1896, A. Lavignasse Filho &
Cia passou a ser responsável pelo periódico. Todas essas modificações culminaram, em
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1904, no encerramento d’A Estação, tendo seu último número publicado em 15 de
fevereiro.

3. A comemoração do terceiro centenário de Camões n’A Estação
Na edição do dia 30 de maio de 1880, em meio ao suplemento literário d’A
Estação, encontramos o seguinte aviso (fig. 4):

Figura 4 – Aos assinantes d’A Estação35

A relevância que o terceiro centenário de Camões assumiu na cena cultural
brasileira pode explicar os editores d’A Estação considerarem importante anunciar que
o periódico participaria das homenagens prestadas ao poeta. Além disso, ao direcionar
o comunicado aos assinantes, e não às assinantes – como era feito em várias outras
ocasiões – é possível que os editores estivessem tentando angariar novos leitores para
a folha, chamando atenção para o fato de que A Estação, assim como outros periódicos
que veiculavam textos literários, também abarcava autores renomados e não publicava
apenas textos voltados para o público feminino.
Um dado curioso é que, tempos antes desse comunicado, em 31 de março de
1880, o Jornal do Commercio publica, na seção “Gazetilha” (JORNAL DO COMMERCIO,
1880, p. 1), a notícia de que, no dia 10 de junho, A Estação distribuiria um número
extraordinário em homenagem a Camões. Como podemos averiguar por meio do
comunicado aos assinantes, a homenagem acabou por não sair em um número
extraordinário, mas junto à edição do dia 15 de junho; apesar disso, a nota divulgada no
Jornal do Commercio demonstra que a Lombaerts estava planejando o suplemento
comemorativo com antecedência, o que sugere cuidado e apuro com a escolha dos
textos, dos colaboradores, das gravuras e da diagramação.

35

Fonte: A ESTAÇÃO, 1880a, p. 109.
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Junto à edição do dia 15 de junho de 1880, pois, A Estação lança um suplemento
especial, dedicado a Luís Vaz de Camões. Contando com doze páginas36, em vez das
quatro usuais, o suplemento, como já indicava o comunicado supracitado, apresenta
belas ilustrações (fig. 5), além de uma variedade de textos escritos por diversos autores.

Figura 5 – Terceiro centenário de Camões37

No topo da segunda página do suplemento, temos a lista dos 54 colaboradores
que participam da edição comemorativa (fig. 6). Dentre eles, alguns dos mais
reconhecidos intelectuais brasileiros do século XIX, como Machado de Assis, Sílvio
Romero e Joaquim Nabuco38.

36

Esta informação é fornecida em um texto publicado na edição do dia 30 de junho de 1880 (que será mencionado
no prosseguimento deste artigo). No site da Hemeroteca Digital Brasileira <memoria.bn.br>, plataforma pela qual
realizei a leitura d’A Estação, encontramos disponíveis dez páginas do suplemento comemorativo, e não doze. É
possível que as páginas faltantes tenham se perdido ou estejam em estado muito deteriorado, não tendo sido possível
efetuar a digitalização do material.
37 Fonte: A ESTAÇÃO, 1880b, n. p.
38 Dentre os colaboradores, encontramos dois que já haviam falecido: Álvares de Azevedo (1831 – 1852) e Casimiro
de Abreu (1839-1860). Desse modo, ambos podem ser classificados como colaboradores involuntários, “cuja
produção foi selecionada pela redação ou remetida por terceiros e estampada sem o conhecimento do produtor
original, categoria que também engloba os recém ou de há muito falecidos, bem como as novidades das livrarias”
(LUCA, 2018, p. 139). Ademais, é importante ressaltar que o elenco de colaboradores que contribuiu com o
suplemento comemorativo contemplava redatores de diversos periódicos – fluminenses ou não –, contando,
inclusive, com o nome de Ferreira de Araújo, um dos diretores da Gazeta de Noticias.
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Figura 6 – Colaboradores do suplemento comemorativo 39

Um diferencial em relação a outras edições do suplemento literário d’A Estação
é o fato de que, ao final dos textos, é feita uma reprodução litográfica das assinaturas
dos colaboradores, denotando maior requinte com este suplemento em específico (fig.
7). Com extensão variada, as homenagens prestadas são realizadas por meio de
comentários e especialmente poemas, o que proporciona, portanto, uma diversidade
de gêneros e tipos de abordagem em relação ao tema. Contudo, algumas questões são
recorrentes, sendo discutidas por diferentes colaboradores.

39

Fonte: A ESTAÇÃO, 1880b, p. 1.
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Figura 7 – Página do suplemento comemorativo 40

40

A ESTAÇÃO, 1880b, p. 8.
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Como seria previsível, apesar de os textos líricos serem mencionados, Os
Lusíadas é o protagonista, sendo referido direta ou indiretamente pela maior parte dos
autores. O poema épico é a grande obra de Camões, é seu legado, é o motivo pelo qual
o autor está sendo homenageado. Justamente pelo foco no épico, um ponto recorrente
é a comparação de Camões com Homero. Guilherme Bellegarde e Moreira de Azevedo
afirmam que Camões é o “Homero das línguas vivas” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 1-6). Artur
Azevedo, em um verso de soneto, escreve que o poeta é “irmão de Homero” (A
ESTAÇÃO, 1880b, p. 5), enquanto Francisco da Veiga, também em um poema, trata-o
como “Lusitano Homero” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 6). Por meio desses exemplos,
podemos observar que a legitimidade da proeminência de Camões se assentava, em boa
medida, no reconhecimento de similaridades entre seu épico e a epopeia de Homero.
Como declara Arthur Barreiros, “comemora-se hoje o tricentenário da morte do
primeiro poeta do mundo moderno e a figura mais luminosa desta opulentíssima língua
portuguesa, que ele fixou e imortalizou nas sublimes estrofes da epopeia homérica” (A
ESTAÇÃO, 1880b, p. 8).
O fato de Camões ter escrito um épico em língua portuguesa é de extrema
importância para os colaboradores d’A Estação. Se, por um lado, ele é visto como um
“poeta universal”, por outro, a questão do idioma está relacionada à eternização de
Portugal, ao amor à pátria. Teixeira Mendes explica, em um breve comentário, como se
dá essa aparente contradição:
A obra de Luís de Camões foi a idealização do concurso prestado pelos povos
da península ibérica, não só à compreensão da humanidade pelas expedições
marítimas, como a evolução sentimental própria do ocidente. Isso faz dele
um poeta universal.
O modo porém pelo qual realizou esse grande pensamento, idealizando a
nacionalidade portuguesa, exige a especial veneração dos povos de nossa
raça (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 2, grifo do autor).

Camões seria, portanto, um poeta da humanidade, visto que retratou um momento
decisivo para a história da civilização ocidental. Todavia, concomitantemente, Os
Lusíadas exalta a nação portuguesa, tornando-se um louvor à pátria. Sobre tal
dicotomia, Augusto Zaluar, em um texto no qual trata de sua experiência de leitura da
obra camoniana, conta-nos que
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Camões foi o poeta predileto da minha juventude, e representava então para
mim um século, uma pátria, uma grande e generosa nacionalidade. Hoje é
ainda o meu épico favorito; mas seu poema tomou tais proporções no meu
espírito assombrado, que se me afigura mais do que tudo isto, pois o
considero um dos verdadeiros poetas da humanidade, entre o passado e o
futuro das civilizações do mundo. Os Lusíadas são como os livros sagrados,
um hino e uma profecia, circunstanciaram a alma nacional, e traçaram com
Vasco da Gama os novos roteiros que os povos e as nações tinham ainda de
percorrer na superfície desconhecida das terras e mares (A ESTAÇÃO, 1880b,
p. 5).

Assim sendo, em linhas gerais, de acordo com os colaboradores d’A Estação, Camões é
universal, mas também é nacional; é patriota, mas também é do mundo; canta a
civilização ocidental, mas também homenageia seu povo.
Ao tratar do amor à pátria dispensado por Camões ao escrever Os Lusíadas,
alguns colaboradores apontam que o Brasil deve, assim como Portugal, ser englobado
no patriotismo camoniano. O Conselheiro Henrique de Beurepaire Rohan afirma que,
apesar de o Brasil estar politicamente separado de Portugal, “Camões é nosso como o é
de Portugal, como o é de todos os povos que falam a língua a que tanto realce deu o
autor dos Lusíadas” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 1). Desse modo, a língua portuguesa aparece
como fator determinante, é o que nos aproxima e nos faz, também, herdeiros de
Camões. Complexificando um pouco mais a questão, o texto de Sílvio Romero, intitulado
“A influência de Camões no Brasil”, aborda o tema da colonização. Na visão de Romero,
Este país começou a ser colonizado quando se ia fechando o ciclo das
grandezas, das vitórias e do velho heroísmo português. Diante das raças
bárbaras e ferozes, como a negra e a vermelha, os portugueses não podiam
nem deviam apresentar-se como um povo decadente. Era necessário ocultar,
até certo ponto, a realidade e este prestígio deve-se aos... Lusíadas. Foi este
livro que, mostrando os heróis da pátria em todo o vigor de força e prestígio,
espalhou entre os colonos o amor e admiração pelo ninho seu paterno. As
novas gerações que se iam formando no Brasil eram alimentadas pelo
mesmo espírito, e na língua que com pouca corrupção latina, também
memoravam as grandezas lusitanas. Camões para o mundo colonial
português deve ser contado como um dos fatores de seu progresso, sua
coesão e amor à mãe pátria durante três séculos (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 2,
grifos do autor).

Não tratando, aqui, das ideologias racistas às quais Romero se alinhava, é
possível apontar que o argumento do autor centra-se na hipótese de que, tendo a época
áurea das navegações acabado para Portugal, o passado histórico evocado por Os
Lusíadas fez com que a metrópole mantivesse seu prestígio perante os povos

80

colonizados, lastreando o seu domínio. Camões, portanto, seria um dos responsáveis
pelo progresso das colônias, visto ter disseminado amor e admiração pelos heróis
lusitanos. Com isso, Romero alça a obra de Camões a uma importância que ultrapassa o
âmbito cultural, atribuindo ao texto literário a capacidade de unificar e glorificar nações.
Creio que muito da perspectiva de Romero se deve ao gênero escolhido por Camões,
visto que o épico se presta à construção de mitos moldados por meio de uma narrativa
vitoriosa, tal como a trajetória de Vasco da Gama cantada em Os Lusíadas.
Por ser um tanto sui generis, a biografia do autor de Os Lusíadas também foi
tematizada pelos colaboradores. Segundo Maria Vitalina Leal de Matos, “é costume
dizer-se que pouco se sabe da vida de Camões” (MATOS, 2011, p. 80), pois, ainda que
haja documentação considerável sobre a vida do poeta, há disputas e apagamentos em
que podemos observar a interpenetração entre mito e história. Sabe-se que Camões foi
desterrado de Lisboa, supostamente por conta de seus amores por Caterina de Ataíde,
uma dama do paço da rainha D. Catarina41. Obtendo a comutação de sua pena pela
prestação de dois anos de serviço militar em Ceuta, no norte do continente africano, o
poeta perde um dos olhos em circunstâncias pouco esclarecidas, provavelmente em
combate.
Ao retornar a Lisboa, em 1549, Camões leva uma vida boêmia, entre namoros e
aventuras que, segundo Wilhelm Storck, “obrigaram o brioso e desesperado valentão
[...] a desembainhar mais do que uma vez a espada, ora desafiando ora desafiado”
(STORCK, 1898, p. 419). Esse comportamento resulta em sua prisão, em 1552, após
agredir Gonçalo Borges, funcionário da Monarquia. No ano seguinte, o poeta parte para
a Índia, também a serviço militar, ficando afastado de Portugal por dezessete anos.
Nesse período, que teria sido marcado pela falta de dinheiro e de recursos, Camões
passou por diversas cidades asiáticas e sobreviveu a um naufrágio em que,
supostamente, salvou os originais de Os Lusíadas. Após alguns percalços, consegue, em
1572, publicar seu poema épico, o que lhe garante uma pensão de 15 mil réis anuais
concedidos por D. Sebastião, rei português a quem Os Lusíadas foi dedicado. Com essa
renda, sustenta-se, ainda que com alguma dificuldade, até sua morte, em 10 de junho
de 1580.
41

Há uma versão, contestada veementemente por Matos (2011), em que a amada do poeta seria a Infanta D. Maria,
filha de D. Manuel I.
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Camões, portanto, teria tido uma vida de pobreza e padecimento, além de não
ser reconhecido apropriadamente pela escrita de Os Lusíadas. Os autores que
contribuíram com a edição comemorativa d’A Estação, por sua vez, salientam o
contraste entre os problemas vivenciados por Camões durante a vida e a glória atingida
após a morte. Dantas Júnior, por exemplo, escreve que “enche três séculos a história de
Camões: o primeiro matou-o à fome, o segundo estudou-o... Eu felizmente pertenço
aquele que melhor o compreendeu e mais o admira” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 5). Olegário
de Aquino e Castro aponta que as homenagens a Camões são justas, ainda que tardias,
e que o “presente resgata com generosidade uma dívida do passado” (A ESTAÇÃO,
1880b, p. 2). O soneto de Correia de Almeida caracteriza Camões como um pobretão e
proletário, que passou fome e foi vítima de um martírio (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 3).
Rubem Tavares, por seu turno, tenta justificar as provações enfrentadas por Camões, “é
que tua pátria não atingira teu imenso saber. Hoje as nações cultas te celebram e a
humanidade te acorda do túmulo para incorporar-te” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 3).
A partir dessas reflexões, os colaboradores apresentam diferentes perspectivas
perante a seguinte questão: o reconhecimento póstumo seria capaz de vingar o
sofrimento em vida? O poema escrito por Teófilo Dias indica uma resposta afirmativa:
“Bem hajas tu, oh, Glória, que sublime/ Vingas de sobra a vítima do crime” (A ESTAÇÃO,
1880b, p. 4). Já o poema de Xavier Pinheiro aponta para uma ideia diferente: “Agora
séculos três se completaram/ A dívida sagrada acaso é paga?/ Não; porque seu valor
multiplicaram/ Os anos: tal dever nunca se paga” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 7). Por outro
lado, o soneto de Machado de Assis, que assim como o poema de Xavier Pinheiro
apresenta um jogo de perguntas e respostas, encaminha-se para outra interpretação.
“Nobremente sofreu? Como homem forte./ Esta imensa oblação? É-lhe devida./ Paga?
Paga-lhe toda a adversa sorte” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 1).
A vingança é tematizada, também, por outros colaboradores. Carlos França faz
uma reflexão acerca do destino que, talvez arrependido, “vingou o gênio desventurado
e arrependido. A vingança foi solene” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 8). Mendes da Silva, por
sua vez, inicia e finaliza seu texto com se seguinte frase: “Estás vingado, Camões!” (A
ESTAÇÃO, 1880b, p. 8). O poema de Valentim Magalhães, inclusive, recebe o título de
“A vingança de Camões”; contudo, a leitura do eu-lírico é que o próprio Camões vingouse ao tornar Portugal imortal. “A vida foi pedir-te, ó Portugal!/ ó pátria que ele amou!/
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deste-lhe a morte,/ e ele vingou-se assim: fez-te imortal!...” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 5).
Já Demerval da Fonseca expõe uma opinião um tanto polêmica, na qual parece
naturalizar o reconhecimento tardio da figura de Camões, argumentando que não seria
tão tardio assim.
Houve quem dissesse algures, referindo-se aos que ora se agitam e
congregam para celebrar o tricentenário do grande épico: “Só agora, depois
de trezentos anos, é que começam a admirá-lo...”.
Parece-me que antes mais razão teria o que dissesse: “Há só trezentos anos...
e já começam a venerá-lo” (A ESTAÇÃO, 1880b, p. 8).

A partir do que foi aqui exposto, podemos tomar esse debate como amostra dos
posicionamentos da intelectualidade brasileira acerca de Camões, de sua obra e do
poema épico em língua portuguesa. O poeta lusitano é elaborado discursivamente como
uma figura mítica que sintetizaria a nacionalidade portuguesa e sua heroicidade é
reclamada como herança pelos brasileiros, cuja identidade é construída a partir da
perspectiva do colonizador. A ambivalência entre o caráter nacional e universal de Os
Lusíadas se prestaria para a constituição de um marco fundacional da literatura em
língua portuguesa, visto que seu teor nacional, por mais acentuado que seja, não obstrui
uma significação “universal”, chancelada pelas traduções do poema para outros
idiomas, conforme apontam Beurepaire Rohan, no Brasil, e Teófilo Braga, em Portugal.
No número seguinte à edição comemorativa, publicado em 30 de junho de 1880,
Camões permanece sendo o principal tema abordado pelos colaboradores do
suplemento literário d’A Estação. Além de um poema escrito por Adelina A. Lopes Vieira,
intitulado “Terceiro centenário de Camões”, no qual a autora aborda temas como o
exílio e a miséria sofrida pelo poeta português, duas seções se destacam no que tange
as homenagens a Camões. Em “As festas a Camões”, é feita uma exposição dos eventos
realizados no Rio de Janeiro, afirmando-se que “foram deslumbrantes as festas
celebradas na capital do Brasil em comemoração ao terceiro centenário de Camões” (A
ESTAÇÃO, 1880c, p. 128). Já na seção intitulada “Publicações do centenário (registro)”,
há uma listagem das diversas publicações, entre livros e periódicos, que homenagearam
Camões, além de uma descrição de seu conteúdo. Um dos pontos mais interessantes
dessa seção é o comentário sobre o próprio suplemento comemorativo d’A Estação,
havendo, portanto, uma autorreferência.
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Comemoração brasileira do terceiro centenário de Camões, publicada pelos
editores Lombaerts & C. oferecida como prêmio aos assinantes da Estação.
São doze páginas de grande formato, papel de luxo e tipo renaissance.
Na primeira página há uma gravura representando uma lira amparando um
livro aberto, onde se leem a estância X do canto 1º e a LXXXII do canto 7º dos
Lusíadas.
Em seguida veem artigos em prosa e verso, com a reprodução litográfica das
assinaturas dos Srs Machado de Assis, Henrique de Beaurepaire [...]42
Traz mais duas gravuras: um retrato de Camões, pelo artista Augusto Off; e
uma alegoria do professor Medeiros – O Tempo levando os Lusíadas à
Imortalidade43 [fig. 8].
No fundo da última página vê-se o emblema dos editores que traz o seguinte
dístico:
Tu cogitas, ego vulgo (A ESTAÇÃO, 1880c, p. 128 grifos do original).

A partir desse texto, temos uma valiosa informação acerca do conteúdo das duas
páginas que compunham o suplemento em homenagem a Camões mas não estão
disponíveis para consulta na Hemeroteca Digital Brasileira. Uma seria a página de
abertura, com a gravura representando uma lira. A outra seria a última página, com o
emblema dos editores. Com isso, conseguimos reconstituir as lacunas que o tempo e as
condições materiais nos impuseram.
Ademais, ao elencar a comemoração d’A Estação junto às homenagens
prestadas por periódicos consagrados, como o Jornal do Commercio, os editores
reforçam a ideia de que A Estação era mais do que uma revista de moda, sendo, assim
como a Gazeta de Noticias ou a Revista Illustrada, capaz de produzir um conteúdo
diverso e “culturalmente relevante”. Vale apontar que, assim como A Estação referiu
outros periódicos, ela também foi mencionada por eles, o que demonstra sua integração
ao conjunto seleto de veículos da imprensa fluminense que se sobressaíam em relação
à proliferação de folhas menores, geralmente de vida efêmera e mantidas pelo aporte
financeiro de órgãos político-partidários, agremiações ou mesmo indivíduos.
Se o público-alvo d’A Estação era, grosso modo, a fração feminina das classes
medianas e abastadas, podemos considerar a existência de um procedimento dialético
de promoção e autopromoção subjacente nesta edição comemorativa: ao oferecer um
conteúdo esteticamente sofisticado, que exigiria das leitoras certa bagagem e trânsito
pelos clássicos da literatura portuguesa e por um repertório histórico-cultural bastante

42

Aqui, são citados todos os colaboradores do suplemento comemorativo.
Há um equívoco na indicação do título da alegoria; no suplemento comemorativo, consta “O tempo levando os
Lusíadas à posteridade” (ESTAÇÃO, 1880b, n. p.).
43
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específico, a revista se elevava como um periódico dirigido a um público culto,
compartilhando de sua distinção. As leitoras, por sua vez, deparam-se com a
oportunidade de acompanhar um tipo de debate que costumava estar fora do escopo
de discussão considerado próprio para o público feminino.

Figura 8 – “O tempo levando os Lusíadas à posteridade”, do Professor Medeiros44

Considerações finais
Celebrado cedo, celebrado tarde, o ponto que fica patente nos comentários
publicados no suplemento d’A Estação em homenagem ao tricentenário de Camões é a
grandiosidade do poeta, animada com uma tragicidade que reverbera, inclusive, o
imaginário cristão, tendo em vista seu suplício em vida e sua glória após a morte. A
imagem de Camões, fundida à de sua obra, é mobilizada no intuito de se atingir
determinados fins. Se no caso português, comentado ao início deste artigo, há uma
44

Fonte: A ESTAÇÃO, 1880b, n. p.
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cooptação de sua figura na atuação da militância republicana contra a Coroa, no caso
brasileiro há um esforço de apropriação do poeta como um “antepassado espiritual”
nosso que, ao elevar a língua portuguesa e a nossa antiga Metrópole, legitima a nossa
literatura e a nossa nação.
Os editores d’A Estação, por sua vez, ao elaborarem uma edição comemorativa
ao terceiro centenário de Camões, acabam por sugerir possíveis projetos e objetivos em
relação ao periódico. Podemos interpretar essa edição especial como uma maneira de
consolidar A Estação como uma revista, também, de literatura, visto que o suplemento
literário ainda poderia ser uma novidade para parte do público, pois, talvez, as pessoas
associassem a Lombaerts apenas à La Saison. Além disso, ao dedicar um suplemento a
um autor canônico, reconhecido mundialmente por escrever um poema épico, gênero
menos acessível do que os contos geralmente publicados na folha, os editores estavam
fazendo um convite a novos assinantes, talvez almejando uma ampliação do público
leitor. Por fim, à celebração a Camões subjaz a ideia de que a literatura em língua
portuguesa, tal como a literatura inglesa ou francesa – tão reconhecida na época por
conta de autores como Victor Hugo e Gustave Flaubert –, contava com escritores
notórios, competentes e habilidosos. Logo, ao valorizar a literatura de língua portuguesa
e, consequentemente, a literatura nacional, A Estação era legitimada enquanto
periódico que se propunha a veicular um suplemento literário “nosso”.
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MARIA VALÉRIA REZENDE AND HER VASTO MUNDO::
AN EPIC TRANSFIGURATION?
Maria Aparecida Ribeiro
CLP/Universidade de Coimbra
Resumo: Vasto Mundo, da autoria de Maria Valéria Rezende, composto por vários episódios passados na
fictícia povoação paraibana de Farinhada, foi classificado pelo apresentador e pela editora como um livro
de contos. No entanto, tem uma unidade narrativa. Além disso, possui elementos que lhe conferem um
sabor épico e colocam o livro na esteira das transformações sofridas pela épica brasileira.
Palavras-chave: épica; Maria Valéria Rezende; Literatura Brasileira.
Abstract: Vasto Mundo, written by Maria Valéria Rezende, is composed of several past episodes in
Farinhada, a fictitious settlement in Paraíba, and was classified by the presenter and by the publisher as
a storybook. However, it has a narrative unity. In addition, it has elements that grant it an epic flavor and
places the book in the track of the transformations undergone by the Brazilian epic tradition.
Keywords: epic; Maria Valéria Rezende; Brazilian literature.

Introdução
Ao escrever Vasto Mundo, Maria Valéria Rezende compôs vários episódios, em
que as personagens centrais são os elementos de um coletivo. Trata-se de uma narrativa
única, mas, ao fazer a apresentação do texto, Frei Betto pensou tratar-se de um livro de
contos, subgênero com que a editora acabou por classificar o livro.
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Não se trata disso, e há ainda um sabor épico, que é o que se pretende localizar
e discutir. Como lembra Maria Helena da Rocha Pereira, Aristóteles, distinguindo a
epopeia da tragédia, escreveu em sua Poética que a aquela é “uma imitação em verso
de homens superiores” e tem “um metro único”, além de ser “uma narrativa” e ter “um
âmbito cronológico ilimitado” (PEREIRA, 2014, p.311). Além disso, a estudiosa lembra
também que o Prof. Bruno Snell, “transcendendo a delimitação formal de Aristóteles,
propôs uma tese que ficou célebre”: não é o herói épico, mas os deuses que tomam as
decisões ou o ajudam a decidir (Cf. PEREIRA, 2014, p. 312). Melhor dizendo: “o heroi
épico, nos grandes momentos da sua vida, está condicionado pela decisão divina, por
um impulso vindo do alto.” (Cf. PEREIRA, 2014, p. 316).
Outro elemento importante da epopeia clássica para o qual Rocha Pereira chama
a atenção são os valores éticos que nelas aparecem e norteavam a sociedade da época
em que foram escritas (Cf. PEREIRA, 2014, p. 311).
No entanto, é sabido que, ao longo dos tempos, os valores éticos se foram
modificando. Mas não só eles: a própria epopeia e o conceito de épico, palavra hoje
usada pela juventude brasileira, por exemplo, para qualquer coisa que considere
notável, grandiose ou que demande muito esforço: um jogo de futebol pode ser épico,
assim como uma festa de casamento ou uma viagem com percalços. Exatamente por
essa mudança nos valoresétivos, mas não só, torna-se necessário tecer algumas
considerações sobre as mudanças sofridas pela epopeia no Brasil.

Do poema ao romance (e não só)
1.1 No Brasil-Colônia
Desde os tempos do Brasil-Colônia — e porque a literatura do periodo tinha forte
motivação clássica — surgiram no Brasil várias epopeias. Por exemplo: o De Gestis Mendi
de Saa, do Padre José de Anchieta; o Caramuru, de Santa Rita Durão; O Uraguai, de
Basílio da Gama; Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa. E como a epopeia imita homens
— e homens superiores — esses quatro textos, tratando da conquista da terra,
mostraram portugueses vencendo índios. (Diga-se que Anchieta, Durão e Cláudio,
embora não nascidos em Portugal, aí estudaram, o que lhes formata, por assim dizer, a
visão dos fatos. Já Basílio da Gama, que for a aluno dos jesuítas no Rio de Janeiro, talvez
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para se livrar da deportação que lhe impusera o Marquês de Pombal, passa a dedicarlhe e à sua família uma série de poemas).
E como o herói épico, diferente do herói trágico, não decide, mas, sim, os deuses
(ou ele próprio mas a conselho das divindades), a epopeia escrita por cristãos, em
tempos de conquista da terra brasileira, colocava Deus a auxiliar os portugueses. Se no
canto I da Ilíada, quando Aquiles vai desembainhar a espada contra Agaménon, Atena
desce do Olimpo e o aconselha a dominar-se, Anchieta narrador não poderia esquecer
a sua condição, que se reflete também na sua condição de personagem: os mínimos
pormenores revelam um homem profundamente cristão sob a pele do humanista. Assim
é que, apesar do título dado à epopeia e do tratamento conferido à figura do
Governador, propõe "celebrar em verso" as "magnas empresas" de Cristo Rei, das quais
destaca a cristianização dos índios, "aurora por entre a escuridão das regiões
brasileiras". Mem de Sá, era, assim, um instrumento de Deus, por ele enviado para que
"vingasse os crimes nefandos [...] banisse as discórdias, freiasse o assassínio [...],
acabasse com as guerras horrendas, abrandasse os peitos ferozes" (Cf. DG, I, p. 112-114
e p. 150-153). O que se tem, portanto, de ponta a ponta do poema, são os feitos de
Mem de Sá, sempre inspirados por Deus e tendo em vista a mudança de hábitos do
gentio. A antropofagia, a poligamia, a embriaguez com o cauim, que o olhar cristão de
Anchieta condena a cada passo, vão sendo deixados, seja por imposição do Governador,
seja por uma conversão operada. O espírito de cruzada informa o narrador do poema
nas descrições e comentários e inspira o sujeito poético no louvor a Cristo, rei do
Universo, da história humana e das almas.
Em função do seu objetivo, o poeta detém o seu foco no aspecto moral dos índios
e dos heróis. Daí que todos os momentos do De Gestis sejam dedicados a mostrar como
Mem de Sá levou ao gentio o nome de Cristo. O próprio trabalho dos jesuítas acaba por
ser consequência dessa primeira imposição de novos costumes, feita à força. É Mem de
Sá quem dá "força de lei civil" aos mandamentos divinos.
A cultura indígena é desqualificada: todas as práticas indígenas estão, para o
jesuíta, associadas ao demônio. A vitória de Mem de Sá é uma vitória contra o Mal, razão
por que Anchieta, apesar de pintar fisicamente o Governador, privilegia no seu retrato
o aspecto espiritual: é o desprezo pelas glórias humanas e o amor de Deus que ele
aconselha ao filho Fernão; é a confiança em Deus que demonstra quando ordena o
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aldeamento dos índios e a sua mudança de costumes contra as murmurações da
população. Desse perfil que vem desenhado desde o princípio do poema resulta a
invocação de Mem de Sá a Cristo, pedindo-Lhe auxílio, quando a falta de pólvora entre
os portugueses prenuncia a vitória dos franceses e a possibilidade de o Seu nome vir a
ser alvo da zombaria dos hereges.
No De Gestis, do princípio ao fim, os feitos de Mem de Sá são feitos de Deus e
ele é instrumento da salvação dos índios, perdidos em guerras entre si, perdidos em
meio aos hereges franceses. Sua dureza para com os índios é uma forma de luta por
Cristo. Anchieta, leitor de Ovídio, de Salústio e principalmente de Virgílio é, sobretudo,
leitor das Sagradas Escrituras e, mais que tudo, ele, sim, um soldado de Cristo.
Também no Caramuru — que Frei José de Santa Rita Durão escreveu em 1781,
na cidade de Coimbra, em cuja universidade estudou e foi professor —, Diogo Álvares
Correia, o protagonista, é uma espécie de instrumento de Deus. Embora o Criador não
intervenha diretamente, é o espírito cristão do português Diogo que lhe proporciona
dominar as terras baianas, ajudando o pai da índia Paraguaçu a vencer a tribo inimiga,
convertendo-o e à filha, com quem se casa dentro dos preceitos cristãos. Termina essa
conversão-conquista pelo oferecimento que Paraguaçu faz das terras brasileiras ao Rei
de Portugal.
Já n’O Uraguai (1769), Basílio da Gama inverte essa situação: surgem invectivas
contra a cobiça portuguesa (e não só) pela boca de um herói índio, Cacambo: “Gentes
de Europa, nunca vos trouxera / O mar e o vento a nós" (II, 171-174). No poema de
Basílio da Gama, ainda em moldes clássicos, o heroísmo é dos índios e o Cristianismo se
faz representar por maus padres e maus cristãos.
Em Vila Rica, concluída em 1773, mas publicada na íntegra postumamente, em
1839, o mineiro Cláudio Manuel da Costa, seu autor, mostra que os assuntos e moldes
da epopeia no Brasil começam a modificar-se. O poema tem por objetivo celebrar a
descoberta do ouro e a fundação de cidades; é o laudes urbium, ou elogio das cidades,
de tradição clássica, retomada pelos humanistas europeus, nomeadamente os
portugueses. E, se o texto se inicia com uma carta-dedicatória ao Conde de Bobadela e
louva os feitos de Gomes Freire de Andrada, Cláudio valoriza a paisagem pátria — ainda
não o Brasil, mas Minas Gerais, onde nasceu. É o “amor da pátria” (COSTA, 1996, p. 359),
que o leva a escrever. Além da natureza fértil e opulenta, da majestade da paisagem,
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tópicos dos poemas barrocos anteriormente citados, o poema também inclui a figura do
índio. Se a feitiçaria e o canibalismo estão entre seus costumes, estes não são mostrados
como frequentes nem tão-pouco condenados, como no De Gestis. Também o fato de
índios serem prisioneiros de índios surge no poema. A paixão entre um branco (Garcia)
e uma índia (Aurora), como no Caramuru e n’O Uraguay, será igualmente um tópico
abordado, embora Cláudio Manuel da Costa não lhe dê maior destaque. E se o próprio
autor duvida que tenha escrito um poema épico45, talvez o longo fundamento histórico
de que se vale seja o início de um caminho que o Romantismo brasileiro irá percorrer.

1.2 No Brasil independente e romântico
Vários serão os poemas épicos ou de cariz épico durante o período romântico
brasileiro. Tratados em A Epopeia em Questão: debates sobre a poesia épica no século
XIX (FRIEDLIN; NUNES & ZILBERMAN, 2020, p. 144-216), é de distinguir a mudança
proposta e realizada por José de Alencar (cf. RIBEIRO, 2020, p. 144-172) que, com
Iracema, concretiza o que propõe nas Cartas escritas a Gonçalves de Magalhães
criticando o poema A Confederação dos Tamoios, da autoria deste. Alencar escreve em
prosa esse texto de 1865, mas mantém nele características do poema épico, como a
ordo artifilcialis, o início in ultimas res, os epítetos, os símiles, a construção das
personagens como homens superiores. Como inovação de ponto de vista, faz
desaparecer as guerras entre índios e portugueses durante a conquista da terra,
transformando-a em coisa natural. Observe-se a frase de Martim quando vê Iracema
pela primeira vez: “— Venho de longe, filha das florestas. Venho das terras que teus
irmãos já possuíram e hoje têm os meus.” (ALENCAR, 1994, p. 41); observe-se também
que o nascimento do primeiro brasileiro surge não como um ato de violência, mas como
ato de amor, pois Martim possui Iracema durante um sonho despoletado pelo elixir que
a índia lhe dera. E repare-se que, em função desses apagamentos, a substituição das
crenças, da língua e do nome se faz como que naturalmente: Poti ajoelha-se “aos pés
45

“Não é meu intento sustentar que eu tenho produzido ao Mundo um Poema com caráter de épico; sei que esta
felicidade não conseguiram até ao presente aqueles homens a quem a Fama celebra laureados na Grécia, na Itália,
em Inglaterra, em França e nas Espanhas. Todos se expuseram à censura dos críticos, e todos são arguidos de algum
erro ou defeitos; a razão pode ser a que assina um bom Autor: inventaram-se leis aonde as não havia. Mas dou-te,
que eu não te ofereça mais que uma composição em metro, para fazer ver o distinto merecimento de um General
que tão prudentemente pacificou um povo rebelde, que segurou a Real Autoridade e que estabeleceu e firmou, entre
as diferentes emulações de uns e outros Vassalos desunidos, os interesses que se deviam aos Soberanos Príncipes de
Portugal.” (COSTA, 1996: 359)
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do dagrado lenho”, trocando de religião, língua e nome, para que nada mais o
“separasse de seu irmão branco”, pois tinham “um só coração” (ALENCAR, 1994: 96); o
soar do bronze faz-se ouvir onde outrora “rugia o maracá” (ALENCAR, 1994: 96). Notese ainda a frase final do Narrador, depois de todas essas mudanças e da morte de
Iracema, quando a jandaia não canta mais o nome da filha de Araquém: “Tudo passa
sobre a terra” (ALENCAR, 1994: 96 ). Somente no nome do filho da formosa índia e do
conquistador português, do mestiço, do primeiro brasileiro, fica o sinal da fratura: afinal,
Moacir significa filho da dor.
Outro texto épico a destacar, ainda no século XiX, mas já nos últimos momentos
do Romantismo, é O Guesa de Joaquim de Sousândrade, cuja primeira edição Luísa Lobo
acredita ser de 1884 (cf. LOBO, 2020, p. 286), embora seu autor afirme no prefácio
(Memorabilia) da primeira edição (1876) que o poema (no caso, com o título de Guesa
Errante) nada tem de épico e que é, antes, uma narrativa (cf. SOUSÂNDRADE, 2003, p.
484), o que é visto como uma influência das leituras de Platão (LOBO, 2020, p. 288-290),
que volta a aparecer na “Memorabilia” da edição de 1877, porque o poeta “nega a
aparência, a imitação, conforme expõe Platão no Livro 10 da República” (LOBO, 2020,
p. 296).
Sousândrade, embora adote a temática heroica de Homero na Odisseia, concebe
um texto que se afasta da épica homérica tradicional: usa versos brancos, rimas
cruzadas e emparelhadas e retoma a tradição cristã de Dante, Milton, Espronceda, entre
outros. Por outro lado, apesar de utilizar os versos decassílabos de Os Lusíadas e de até
transportar para São Luís a “Ilha dos Amores” (ilhas imaginárias também se fazem
presentes na Odisseia), nega Camões, que identifica com a monarquia portuguesa e o
seu colonialismo. O mais importante, porém, para o que aqui se vem expondo, é que o
poeta não elege personagens os índios do Brasil e não fala de suas lutas com os
portugueses pela posse da terra, embora continue a falar de lutas entre autóctones e
alóctones, na linha de Gonçlves Dias (embora este colque como opositores portugueses
e í. O Guesa é um indígena muísca colombiano, o que amplia o indianismo do
Romantismo brasileiro para um indianismo sul-americano. Além disso, Sousândrade
foge ao modelo bélico da epopeia clássica e cria uma obra épica híbrida.
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1.3 No século XX
O princípio do século XX no Brasil é marcado pelo Modernismo, experimentando
a epopeia estruturas inovadoras, ritmos diferentes, e a valorização da dimensão mítica
da matéria épica, como se pode observar em Martim Cererê (1928), de Cassiano Ricardo;
Cobra Norato (1931), de Raul Bopp, e ainda, nos ans 50, na Invenção de Orfeu (1952) de
Jorge de Lima, e no Romanceiro da Inconfidência (1953) de Cecília Meireles.
Já num ciclo pós-moderno, o relato surge centrado ainda na dimensão mítica e
desconstrutiva da matéria épica, mas a experiência de mundo é feita por uma vivência
subjetiva do real histórico. O herói épico é despersonalizado e historicamente indefinido
tornando-se um “eu” impessoalizado em busca de identidade, o que implica que o
simples fato de viver seja entendido como um ato heroico. Nesse caso, estão o Poema
Sujo (1976) de Ferreira Gullar e A Grande Fala do Índio Guarani Perdido na História e
Outras Derrotas (1976) de Affonso Romano de Sant’Anna.
Chame-se ainda a atenção para um texto escrito em 1960, mas só publicado em
1983: Os Heróis, de César Leal. São inscrições murais, poemas integrados no caráter da
poesia épica, estudados por Hegel, juntamente com gnomos e epitáfios. Como diz o
próprio autor, nessas inscrições murais que compõem o livro, “as personagens
históricas, olhando o presente, contam algo do seu passado. Quase todos figuram em
murais ou monumentos”” (cf. LEAL, 1983, p. [9]), o que, certamente, lhes dá a dimensão
heroica. Mas no livro há um texto que, pela extensão, impossibilitadora de sua gravação
em monumento, coluna, tijolo ou móvel, acaba por ser, segundo César Leal, um poema
épico: são os quarenta e nove versos consagrados a Antônio Conselheiro.

1.4 No século XXI: Vasto Mundo e o sabor épico
No dealbar do século XXI, surge-nos Vasto Mundo (2001). Publicado pela editora
Beca, é um livro com dezoito histórias que tem personagens em comum e cujo espaço
é o povoado de Farinhada, no interior da Paraíba. Ao lê-lo, sentimos nele um sabor
épico. E por quê?
Embora Vasto Mundo não apresente as partes constituintes da epopeia
(proposição, invocação, dedicatória), é possível ver em sua epígrafe uma espécie de
proposição: “Amanhã é que ia ser mesmo a festa, a missa o todo do povo, o dia inteiro.
Dião de dia!” (REZENDE, 2015, p. [9]). Tirada de Corpo de Baile, de Guimarães Rosa, mais
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precisamente de “Uma estória de amor (Festa de Manuelzão)”, ela parece anunciar,
como no conto, a festa como trabalho de todos, como a anulação da fronteira
pobre/rico, como a irmanação, reunião, congraçamento. E este anúncio parece ser o
que Maria Valéria, freira da Congregação da Cônegas de Santo Agostinho, pretende
difundir com sua narrativa: a Teologia da Libertação.
Como nas epopeias, há, em Vasto Mundo, um Narrador que, no caso, identificase, como o próprio chão da terra, o chão de Farinhada, que divide a narrativa em três
grandes momentos — “Voz do Chão I, II e III” — como se de três grandes cantos se
tratasse. Cada um desses cantos é formado por episódios, entre os quais as personagens
transitam; principais num, secundárias noutro, elas conferem ao texto uma espécie de
unidade, até porque, nesses três momentos, são narradas pequenas e grandes lutas,
individuais e coletivas. O primeiro momento, Voz o Chão I, também apresenta uma
epígrafe: “Tantos pisam este chão que ele talvez um dia se humanize”. Tirada de
“Contemplação no banco”, poema incluído por Carlos Drummond de Andrade em Claro
Enigma, ela traz o mesmo espírito de luta, a mesma flor “calcárea, sanguínea”, o mesmo
“arco-íris” que aí se elabora, embora, ao reencenar o gesto de “A flor e a náusea” (de A
Rosa do Povo), deixe de conter a utopia socialista que lhe dava sustentação.
As dezoito histórias narradas por Voz do Chão I, II e III nada mais são que dezoito
episódios de uma narrativa maior que mostra a luta do povo de Farinhada: a luta pela
posse da terra. Presente em quase todas as epopeias brasileiras (mas não só) até o
século XIX (somente Alencar apaga esse dado, como já se viu, interessado em que está
em falar da origem do brasileiro e mostrá-la como um ato de amor), ela volta a surgir.
Do princípio ao fim, os despossuídos do lugar (que são muitos) enfrentam, em surdina
ou com clamor, os poderosos (praticamente reduzidos a um grande senhor, o
latifundiário e político Assis Tenório, curiosa combinação de nomes que evoca os de dois
poderosos nordestinos — Assis Chateaubriand, paraibano, e Tenório Cavalcante,
alagoano — embora surjam também outros representantes do poder — o Bispo e os
políticos).
A luta entre Assis Tenório e o povo de Farinhada é, na realidade o fio condutor
da narrativa. A todo momento, Tenório impede, trama, despropria, cobra dividendos,
tenta amendrontar:
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Enquanto o velho Elpídio Tenório vivia, havia roçado para todo mundo que
quisesse. […] Quando o velho morreu e Assis voltou do Recife para tomar
posse das terras, todo enfatuado de estudos e modernices, foi aquela
desgraceira: botou quase todos para fora, só queria mandar plantar capim e
criar gado. (REZENDE, 2015, p. 85)

Pelo contraste com o que faz D. Eulália, mulher de Assis Tenório, durante a
doença que o acomete (Cf. “O tempo em que D. Eulália foi feliz”, REZENDE, 2015, p. 6981), ficam-se a saber os tipos de opressão a que ele sujeitava o povo de Farinhada: ela
“não aperreou, não achacou, não castigou, não espoliou, não proibiu, não cobrou, não
sujeitou, não humilhou, não ameaçou” (REZENDE, 2015, p. 76), o que significa que
Tenório aperreava, castigava, espoliava, proibia, cobrava, sujeitava, humilhava,
ameaçava.
A oposição entre Assis Tenório e o povo de Farinhada se faz sentir até mesmo no
pastoril. Essa festa anual para os inconformados e até para os vencidos era a ocasião de
gritar a plenos pulmões, sem risco imediato, o protesto por quanta injustiça e
sofrimenro houvesse, de manifestar a esperançosa vitória, embora o azul, já se sabia,
ganhasse sempre porque era o lado onde estavam o dinheiro e todos os xexeléus do
poder.
Aquelas disputas fingidas entre o azul e o ecarnado, aquiem farinhada, são
bem mais que uma rivalidade fingida, criada na hora da festa pela preferência
por uma pastora, para causar despeito a outra ou porque um desafeto
qualquer trazia uma fita contrária. Jamais ninguém o disse abertamente,
porque toda a gente sabe muito bem que o azul era de Assis Tenório e o o
encarnado era de Pedro do Antonino. Não que o sapateiro jamais tivssse
tomado a frente de nads nem se metido na política de Farinhada, mas, desde
a revelação de sua história, tornara-se o símbolo da resistência surda de
muitos pobres de Farinhada os desmandos do fazendeiro e de todos os
grandes deste mundo. (REZENDE, 2015, p. 150)

Assis Tenório apresenta também o mundo masculino, que oprime o mundo
feminino, cuja reação também se torna um dos fios narrativos. Típico disso é o acima
referido episódio “O tempo em que dona Eulália foi feliz”, que conta a história da mulher
do político e latifundiário. Ele adoece de repente, de um mal misterioso, e vai tratar-se
fora de Farinhada. Quem assume o comando é sua mulher, D. Eulália, a quem o povo
passa a fazer pedidos. Pressionada, ela não só liberta os jagunços que, ao invés de
aterrorizar os meeiros, reumanizam-se, como vai corrigindo outras formas de o marido
oprimir o povo, unindo-se, inclusive, ao opositor de Assis Tenório, o Padre Franz:
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Em poucos dias desabrochou na fazendeira uma coragem insuspeitada de
fazer o que lhe passasse pela cabeça e pelo coração, uma vontade de tudo
resolver, ajeitar, melhorar, um desparramo de imaginação que fazia brotar
ideias e mais ideias de como botar um final feliz a cada caso que lhe aparecia.
Mandou chamar Padre Franz, que veio, meio contrafeito, atravessando pela
primeira vez a cancela de seu inimigo declarado, e com os conselhos dele
estabeleceu um rol de melhorias para Farinhada e os sítios em redor, que
mandou executar imediatamente. Reconstruíram-se escolinhas e capelas
arruinadas, os jagunços feitos pacíficos pedreiros e carpinteiros, passou-se o
trator pelas estrada da serra, abriu-se curso de corte e costura, distribuíramse óculos de ver de perto e de ver de longe, deram-se cabras de raça prenhe
para as mulheres grávidas, veio doutor, veio dentista, veio enfermeira da
puericultura e finalmente, ó maravilha, Eulália mandou abrir as terras
incultas da fazenda para quem quisesse botar roçado. (REZENDE, 2015, p. 7576)

Outro caso, também um episódio, que mostra a mulher em luta contra a
opressão é o de Aurora dos Prazeres, a quem, “contra todas as teorias, os manuais do
sindicalismo e a tradição” se deveu, “em grande parte” (REZENDE, 2015, p. 125), o
sucesso da greve no município de Cataventos.
O maravilhoso, presente em tantas epopeias, ocorre de certa forma em Vasto
Mundo. É um maravilhoso baseado na religião, ao mesmo tempo budista e cristão. Assis
Tenório, já bastante doente, é visto por um lama tibetano que conclui “Não é um mal
que lhe fizeram, é o mal que ele mesmo fez” (REZENDE, 2015, p. 78). Seu laudo coincide
com o da católica D. Otília, que à mesma hora conclui, dizendo a D. Eulália: “É peçonha,
patroa, mas não de outro bicho, não, é a ruindade dele que não cabe mais lá dentro e
está saindo pelo couro”. E afirma que a única forma de cura é “desfazer todas as
maldades que fez até hoje” (REZENDE, 2015, p. 79), receita aprovada pelo Padre Franz.
Assis chega a dizer a D. Eulália: “Faça caridade, Lalá, faça muita caridade, faça todas as
besteiras que você sempre quis fazer que eu pago tudo” (REZENDE, 2015, p. 80).
Coroando esse episódio de caridade, de religação ao Bem, “pouco a pouco a inhaca
esmoreceu, amanhou a comichão, foram secando e sumindo as feridas do corpo do
deputado” (REZENDE, 2015, p. 80).
Mais um elemento fez-nos sentir um sabor épico em Vasto Mundo: se os heróis
das epopeias são marcados por seu amor ou por sua fidelidade às origens, como
assinalou Rocha Pereira (2014, p. 335) entre os valores afetivos que arrola (lembremonos, por exemplo, dos esforços de Ulisses para voltar a Ítaca; do orgulho que navegantes
de Os Lusíadas têm da pátria; ou ainda do trabalho de Martim a favor de Portugal), isso
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também ocorre no livro de Maria Valéria Rezende. Embora pobres, oprimidos,
despossuídos mesmo, os homens e mulheres de Farinhada não a deixam de amar. É o
caso, por exemplo, de Zefinha Lima, que a trocara pelo Rio de Janeiro, acompanhando
o marido, mas que voltara, depois de vinte anos, quando ele morrera, caindo do sexto
andar de uma construção. Zefinha quis morrer também, “já não pôde suportar mais o
Rio de Janeiro […] e comprou passagem para Itapagi. Os meninos ficavam; eram dali. Ela
não, nunca fora, voltava para o seu chão” (REZENDE, 2015, p. 86)
Já se disse acima que o herói épico, diferente do herói trágico, não decide, mas,
sim, os deuses, e que a epopeia escrita por cristãos, em tempos de conquista da terra
brasileira, colocava Deus a auxiliar os portugueses. Diferente, mas que não deixa de
estar nessa linha da épica é o que acontece em Vasto Mundo: não é Deus, mas o Padre
Franz, representante da Igreja e da Teologia da Libertação, que se coloca ao lado do
povo de Farinhada, na luta contra Assis Tenório, que envolveu contra essa gente os
poderes locais e regionais, o Bispo y compris:

Na sexta-feira, a estratégia já estava armada. No sábado, Farinhada
despertou com as pisadas que chegavam do povaréu que chegava de todos
os sítios ao redor. Vinham de caminhão, montados ou a pé. Vieram os mais
velhos ou as crianças, tão pequenas algumas, dentro dos caçuás no lombo
dos jumentos. Aprígio chegou a galope, logo de manhãzinha, acompanhado
de mais três cavaleiros, oferecendo-se para interceptar o cortejo do bispo lá
para diante, bem antes que chegasse a Farinhada, mas Padre Franz o proibiu,
‘só reze, Aprígio, reze que faz bem a você também!’. Aprígio obedeceu, mas
foi engrossar o comitê popular que já tinha tomado em mãos outras rédeas,
as dos acontecimentos. (REZENDE, 2015, p. 30)

E ainda mais uma coisa talvez nos tenha feito sentir o um sabor épico ao ler Vasto
Mundo: o tempo cronológico ilimitado, de que nos fala Rocha Pereira e que acima
citamos. Sem nenhuma referência a meses ou anos, num espaço onde convivem circo e
televisão, contribuem para que a narrativa feita pela Voz do Chão opere essa abolição
do datado, típica da epopeia.

Considerações Finais
Diferentemente da epopeia dos tempos coloniais, onde portugueses lutavam
contra os índios pela posse da terra, ou mesmo da epopeia romântica de Alencar, que
abole o verso e apaga a rivalidade entre portugueses e indígenas para mostrar a
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fundação do Brasil como um ato de amor; ou ainda das epopeias do Modernismo, que
valorizam a material mítica nacional, e mesmo das pós-modernas, Vasto Mundo narra,
mais uma vez, a luta pela posse da terra. Dessa vez, porém, o herói é o povo subjugado
pelos poderosos locais. Um povo que tem amor a Farinhada e que, em determinados
momentos, embora breves, consegue lutar e vencer. Nessa busca da utopia, não se
podem deixar de ver, embora de forma pontual, o maravilhoso, a decisão dos heróis, a
abolição do datado, o amor à terra de nascimento, o auxílio não propriamente de Deus,
mas da religião, o que confere à narrativa um sabor épico, mostrando-a como uma
sobrevivência bastante diferente e fragmentada do gênero neste século XXI.
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RESUMO: “O romance do escritor José Eduardo Agualusa, intitulado A vida no céu, leva-nos numa viagem
épica com um heroico protagonista adolescente, num não-lugar futurante de feição distópica. Nesta
metatopia, o leitor depara-se com o seu planeta daqui a umas dezenas de anos, agora inabitável pela ação
destruidora do ser humano. A ausência de fronteiras terrestres, eliminadas pela subida do nível das águas,
não alterou a sociedade, pois esta transmudou-se para o céu, reinventando as zonas de demarcação.
Acompanhamos o percurso do jovem Carlos Benjamim Tucano, nesta narrativa que facilmente integramos
no género crossover fiction, para conhecermos este mundo ficcionado e o novo Novo Mundo que surgirá
por entre as neblinas – a Ilha Verde -, por força da coragem e da vontade para fazer daquele um lugar
melhor, voltando a pôr os pés em terra.”
Palavras-chave: A vida no céu, Agualusa, crossover fiction.
ABSTRACT: “The novel A vida no céu, by José Eduardo Agualusa, takes us on an epic journey as we follow
an heroic adolescent protagonist through a future non-place with dystopian contours. In this metatopia,
the reader comes across his planet within thirty years’ time, now inhabitable due to human destructive
actions. The absence of terrestrial borders, which were excluded by the oceans’ rise, hasn’t changed
society, since people have shifted to the sky, reinventing up there other boundaries. We follow the path
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of young Carlos Benjamim Tucano, in this narrative easily exemplified as crossover fiction, so we come to
know this fictional world and also the new New World that will emerge within the mist – the Green Island
-, due to the courage and the willpower to make that world a better place, setting foot on ground over
again.”
Keywords: A vida no céu, Agualusa, crossover fiction.

Introdução
A escrita ficcional de José Eduardo Agualusa desafia-nos, com particular
assiduidade, a desconstruir e a redefinir alguns dos espaços que, outrora, alicerçaram o
mapa da epopeia portuguesa ultramarina. De forma consubstanciada, o escritor tem
vindo a percorrer as geografias africana e brasileira, num trajeto que enuncia a
possibilidade de reorientar a aventura da e em língua portuguesa, enquanto veículo de
mobilidade intercultural e entre continentes, sobretudo através do género narrativo.
No “Romance para jovens e outros sonhadores”, sugestivo subtítulo definido por
Agualusa para o seu A vida no céu (2013), a viagem surge não como travessia de
territórios e transposição de fronteiras, mas como um efetivo percurso em suspensão,
na medida em que a ação decorre no espaço aéreo, devido ao desaparecimento dos
continentes depois do “grande desastre – o Dilúvio”. Sem os habituais marcos
geodésicos que firmam os espaços da narrativa, assim suprimidos, o escritor instaura o
percurso heroico do protagonista num não-lugar futurante de feição distópica, percurso
este que facilmente reconhecemos como de autognose.
A viagem que o jovem herói Carlos Benjamim Tucano enceta decorre, portanto,
num espaço aberto, sem fronteiras naturais, mas em que o ser humano acabou por
recriar um determinado tipo de fronteiras físicas que terão de ser atravessadas,
permitindo aceder a espaços distantes e desconhecidos, um dos quais associado ao
desejo de encontrar um ideal de paraíso na terra – literalmente, na terra e não no céu,
no caso deste romance. Afinal, os pés e o corpo humanos apenas se cumprem se se
fixarem, visto que, há mais de trinta anos, “Os países desapareceram, mas as cidades
continuam a existir. O que se passa é que agora viajam. A toponímia tornou-se móvel”
(AGUALUSA, 2013, 20).
Ao recriar no céu um novo mapa, mas um mapa instável pela sua natureza semimovente, o autor reinventa os traços de exotismo, de viagem a um lugar distante e de
percurso desafiante que põe à prova a resiliência do herói, obrigando-o a superar-se, na
esteira dos protagonistas épicos de outrora. Como se os continentes e os mares do
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planeta tivessem esgotado as suas possibilidades épicas (até mesmo na viagem ao
centro da Terra), Agualusa transfere o seu jovem herói e os desafios que tem de dirimir
para o lado de cima.
Com o breve estudo que ora enceto, procurarei escorar uma leitura do romance
de José Eduardo Agualusa, A vida no céu, numa lógica que nega o entendimento do
mundo confinado por fronteiras tradicionais. Aqui, o caminho firma-se na demanda de
um novo “Novo Mundo”, sonhado, desejado e concretizável, com um herói luandino
que fala português, de pai brasileiro e mãe angolana, e com diversos referentes
geográficos associados à língua portuguesa. Proponho, assim, uma análise que vá ao
encontro das duas das questões investigativas desta Secção 6 do 13.º Congresso Alemão
de Lusitanistas, no âmbito da literatura contemporânea em língua portuguesa: “Como
se superam as visões dicotómicas do espaço pós-colonial? Onde se produzem
entrelaçamentos, confusões, sobreposições, diálogos e deslocações?” A leitura deste
romance do consagrado escritor vem consubstanciar distintas possibilidades de
resposta. A partir desta narrativa, que podemos identificar como metatopia (ECO, 1989),
é possível não só interpelar os temas delineados com particular incidência no espaço
enquanto categoria narratológica, com especial alusão à simbologia da ilha - “a lenda da
Ilha Verde” - e à não despicienda opção do autor na sua localização (o Brasil). Por outro
lado, a integração do romance no distinto género literário da crossover fiction permite
enunciar o interesse do autor por envolver um público leitor mais juvenil em temáticas
muito atuais, instigando a atenção dos leitores para questões atinentes ao ambiente ou
às desigualdades sociais.

1. Viagem e espaços geográficos narrativos, no contexto da spatial turn
Geography never becomes a simple
backdrop within the fiction.
Barbara Piatti

As categorias da narrativa comportam a ação, o tempo, as personagens e o
espaço, bem como o narrador, ao nível do processo narrativo (REIS, 1987, 264). É um
facto que o espaço possui qualidades únicas, que se encontram subtraídas dos outros
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géneros literários, sendo estas a dimensão, a profundidade, densidade e interioridade47,
deste modo orientando a nossa leitura e desafiando a nossa capacidade de conceber
cartografias literárias, tendo como suporte mecanismos textuais de representação do
espaço que permitem a construção de uma imagem visual, melhor dizendo, do desenho
dos lugares da narrativa.
Em Spatiality (2013), Robert Tally Jr. não só efetua um enquadramento
fundamentado do designado “spatial turn” nos estudos literários, como também se
debruça sobre questões levantadas pela cartografia e geografia literárias, referenciando
autores e pensadores fundamentais nesta área, como Foucault, Jameson, Bachelard e
Moretti. Equaciona, assim, diferentes perspetivas de leitura de mapas narrativos, de
geografias e do espaço no romance. Ao identificar o “critical reader”, o ensaísta
especifica: “the reader is never simply a passive receptacle for the spatial messages
transmitted by the map or text, but actively determines the often shifting and transient
meaning to be found in the map” (TALLY JR., 2013: 79).
Ao debruçarmo-nos sobre a espacialidade nesta obra de Agualusa, vamos
claramente defrontar-nos com as particularidades da literatura de ficção – e do
fantástico – tal como as enuncia Barbara Piatti, que confirma a dificuldade em registar
cenários de localização imprecisa ou mesmo sem correspondência direta com os mapas
geoespaciais conhecidos, de contornos realistas (PIATTI et al., 2009, 184). Portanto, ao
procurar elaborar o mapeamento desta territorialidade ficcional, a fim de acompanhar
as viagens do protagonista pelos céus futuros, confrontamo-nos com um espaço do
domínio do fantástico, um território no qual não existem fronteiras, o lugar preferencial
da ausência delas. O acesso ao domínio do fantástico está ancorado num inevitável
pacto de leitura inicial, com o qual aceitamos uma radical desterritorialização, pacto este
que atenua a desafiante sensação de estranhamento com que o leitor se confronta.
A vida no céu transmuda a narrativa para um cenário que escapa a uma
possibilidade de cartografia. Mesmo assim, e com particular e acrescida acuidade, o
“mapa” que este futuro desenha vai ser fundamental como mediador de leitura, nas
suas múltiplas facetas simbólicas.
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“They [spaces] can have dimension and depth, a thickness and interiority that epics, poems, and plays do not. In
addition, the novel has contributed to the formation of a spatial imagination for centuries” (BULSON, 2007, 1).
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2. Uma “vida no céu” como utopia ou distopia?
Com a brevidade necessária, recordemos que utopia e distopia aludem,
respetivamente, a bons e a maus lugares sem existência real, portanto, ambas
correspondem a “não-lugares”. Por um lado, na base da palavra “utopia”, criada por
Thomas More para identificar a ilha visitada por Rafael Hitlodeu, e que surge como título
da sua obra Utopia (1516), encontramos o prefixo “não” (u-) e o nome “lugar” (topos),
ambos do grego. Por outro lado, o termo “distopia” foi cunhado trezentos e cinquenta
anos mais tarde, também em Inglaterra, em contexto de oratória parlamentar, por John
Stuart Mill, explicitando a ideia de algo mau e desagradável, nos antípodas da utopia48.
Além destes dois conceitos, a designação do “lugar de felicidade” enuncia-se
efetivamente no termo “eutopia” (do grego eu, significando bom, bem, e topos), se bem
que este lugar tenha existência concreta, ao passo que utopia e distopia mantêm a sua
característica de não-lugares.
A utopia exprime o desejo de construção de um lugar melhor e, se o objeto deste
mundo é a felicidade, licitamente a literatura procurará dar-lhe uma forma, anotando
também o seu duplo negativo, muitas vezes enunciado em potência no âmago da
própria utopia49. A distinção entre utopia e distopia torna-se complexa porque,
dependendo do ponto de vista, o que é tido como bom para uns pode ser considerado
mau para outros, ao afetá-los negativamente50. A imaginação acerca de um futuro
melhor segue em paralelo com a conceção de um futuro mais negativo do que o
presente, como Agualusa deixa bem patente, pelo que “the contemplation of a worse
future has also affected utopia as a literary genre (...). [A literary dystopia] predicts that
something will go wrong; thus, it is essentially pessimistic in its representation of
prospective images” (VIEIRA, 2011, 17). Contudo, esta projeção negativa, que não é real
48
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49 Exatamente na esteira do sonho de Carlos Benjamim Tucano, “Anyone who is capable of love must at some time
have wanted the world to be a better place. (…) Those who construct utopias build on that universal human longing.
(…) how and what to change is endlessly controversial” (CAREY, 1999, xi).
50 Na literatura, muitas são as narrativas que enunciam essa contrapartida, por exemplo, de Ursula Le Guin The ones
who walk away from Omelas, de Margaret Atwood The handmaid’s tail, de George Orwell Animal farm, para apenas
indicar alguns. Em português, anoto o conto “Amanhã chegam as águas” e a novela A instalação do medo, de Rui
Zink.
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mas tão somente uma possibilidade, pretende interpelar o leitor e a sociedade, fazendolhes notar que somos civicamente responsáveis pelo que vier a acontecer de errado ou
mau, com cenários que é preciso evitar que aconteçam (idem: 17) – ou não fosse o
“Grande Dilúvio” causado pelas ações humanas. Fátima Vieira reitera uma marca
fundamental da narrativa distópica, que serve de orientação de leitura:
Dystopias that leave no room for hope do in fact fail their mission. (…) The
writers of dystopias that have been published in the last three decades, in
particular, have tried to make it very clear to their readers that there is still a
chance for humanity to escape, normally offering a glimmer of hope at the
very end of the narratives. (VIEIRA, 2011, 17).

Em tempos de crise, é precisamente essa escuridão e pavor que alguns textos
literários enfatizam, conquanto algum alento se divise na esperança anunciada no
final.51 Por conseguinte, falar de utopia em tempos de crise poderá ser animador e
mobilizador de ações concretas para a superar: “o caminho que nos levará para longe
da crise só poderá ser percecionado se utilizarmos estratégias que nos ‘treinem o olhar’,
que nos façam conseguir ver pelo canto do olho” (VIEIRA, 2012, 8). Não obstante, se
pensarmos no reverso da moeda, falar de distopia nestes mesmos tempos conturbados
poderá ter redobrado impacto como alerta para as potenciais consequências de
determinado rumo político, social, ambiental ou mesmo da cristalização de condições
sociais, políticas, económicas existentes e nesfastamente perpetuáveis. A literatura que
enfatiza a distopia permite questionar e denunciar o que pode correr mal, e, nessa
medida, também desempenha um papel fundamental nesse “treino do olhar”.
No que diz respeito à narrativa portuguesa do século XXI, algumas obras não
deixam de intimar o leitor para os problemas que afetam a sociedade e o ambiente. Esta
fase de constantes momentos críticos pode transformar-se em terreno fértil para
antever possibilidades de futuro mais negras, que a literatura denuncia, se bem que seja
fundamental nunca perder de vista a utopia.
Portanto, não esqueçamos que a distopia funciona como um aviso, um alerta,
que igualmente contribui para definir um trajeto que nos ajude a desviar-nos de uma
direção mais perigosa. A vida no céu vai assentar exatamente neste cenário, mediante a
51

A edição do volume Dystopia(n) matters: on the page, on screen, on stage, em 2013, valida a forte impressão e o
alcance que a distopia continua a assegurar, na literatura, incluindo múltiplos títulos que se integram no subgénero
da crossover fiction. Entre eles, podemos identificar as sagas de Harry Potter ou de The Lord of the Rings, a trilogia
Divergent, The Hunger Games.
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concretização ficcional de um mundo distópico no qual apenas o pensamento
divergente dos mais jovens, secundado por alguns adultos, encetando uma viagem
iniciática, concretiza as possibilidades de um Novo Mundo, em direção a uma utopia,
geográfica – e simbolicamente – associada a um determinado ponto do globo.
Se utopia e distopia remetem, como referi anteriormente, para bons e maus
lugares, torna-se manifesto que o título do romance causa impacto pela sua forte carga
metafórica. De facto, o título convoca espaços do indizível associados ao paradigma
cultural ocidental, em leitura contrastiva com o inferno e a terra, conformando ainda os
princípios do Bem e do Mal (do bom e do mau), aquele relativo ao lugar no Céu, o
Paraíso. Antecipa, portanto, expectativas de leitura atinentes a espaços do imaginário,
não palpáveis. Podendo antecipar uma alotopia, realizável para lá da fronteira física da
vida terrena do ser humano, inscrita no devir temporal e no espaço, na economia do
romance, aponta muito concretamente para espaços de distopia, terreno fértil para
uma epopeia protagonizada por um adolescente, ao encetar uma viagem que lhe
permite desafiar alguns aspetos da ordem estabelecida.
Na obra de José Eduardo Agualusa, todos os habitantes da Terra vivem em
estruturas aéreas suspensas na troposfera, pelo facto de a superfície do planeta se ter
tornado inabitável em virtude das ações humanas; todas as pessoas que sobreviveram
tiveram de se mudar e de se adaptar a estes aparelhos aéreos. Portanto, o romance
presta-se igualmente a ser lido como uma metatopia que, ao contrário das utopias e das
distopias, é um mundo possível a partir do que existe, baseado no presente, no tempo
que se vive aqui e agora. Na metatopia, “o mundo possível representa uma fase futura
do mundo real presente: e por mais estruturalmente diverso do mundo real que seja, o
mundo possível é possível (e verosímil) porque as transformações nele operadas mais
não fazem que completar linhas de tendência do mundo real” (ECO, 1989, 202). O
próprio autor afirma-o, em entrevista: “é toda a construção de um mundo que está
aqui” (AGUALUSA, 2015).
Assim, as personagens vivem no “céu” (por força da expressão, em português),
mas esta situação não convoca uma existência ditosa de perfeição definitiva.
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3. Um novo espaço para uma épica juvenil
No céu não existem lugares. No céu
está tudo sempre em movimento.
J. E. Agualusa
(…) We all have reasons
for moving.
I move
to keep things whole.
Mark Strand

O título do romance de José Eduardo Agualusa é acompanhado por um subtítulo,
omitido da capa, “Romance para jovens e outros sonhadores” – como se a capacidade
de sonho, como se a tenacidade capaz da concretização do sonho fosse paradigmática
da juventude, mas apta a mover ainda esses “outros” de outras idades, esses que
irremediavelmente se tornaram adultos. Na folha de rosto, pode ler-se também a nota
parentética “(no qual se inclui um brevíssimo dicionário filosófico do mundo flutuante
para uso dos nefelibatas amadores)”52. Conseguirá o protagonista, erigido a “nefelibata
amador”, percorrer o “mundo flutuante” do futuro, num céu onde navegam aeróstatos
com nomes que constavam nos mapas do mundo terrestre desaparecido? No universo
intrínseco à narrativa, enquanto leitores, somos encorajados a seguir viagem com Carlos
Benjamim Tucano, a sonhar e a sofrer com ele, a pensar nesses espaços flutuantes como
tendo uma existência bastante real, pelo que aceitamos o desafio do autor.
Numa outra perspetiva, o romance convoca elementos fundamentais da
crossover fiction53. Como conceitos fundacionais, nos protagonistas e nas relações entre
personagens, destacam-se a amizade, a dor, os segredos de família, bem como os
valores da lealdade, independência, coragem e o sentimento de pertença (BECKETT,

52

O dicionário é, efetivamente, apresentado parenteticamente ao longo do romance, em cada uma das páginas que
enumeram os capítulos. O “nefelibata amador” pode perseverar na viagem, familiarizando-se com os quinze
conceitos-chave para entrar na dimensão do sonho, a saber, céu, viagem, noite, terra, magia, mar, voar, identidade,
sonhar, nuvens, esperança, vida, epifania, luz e liberdade.
53 Para uma análise detalhada do subgénero, considero os títulos de referência de Sandra L. Beckett, Crossover Fiction.
Global and Historical Perspectives, e de Rachel Falconer, The Crossover Novel. Contemporary Children's Fiction and Its
Adult Readership (ambos de 2009, Routledge). Recordo, em síntese, a definição de Beckett: “ ‘Crossover literature’,
as the term is used here, refers to fiction that crosses from child to adult or adult to child audiences. Since the success
of the first Harry Potter books, however, critics, journalists, publishers, and even writers have generally adopted the
term for books that cross over in one direction only, that is, from children to adults. (…) A 2004 article, entitled
‘Reading into Crossover Trends,’ typically defines ‘crossover literature’ as ‘children’s books which appeal to adults’.
This definition is implied when the restrictive term ‘kidult fiction’ is used synonymously for crossover fiction. However,
the term is sometimes reserved exclusively for young adult fiction that is read by adults.” (BECKETT, 2009, 4-5).
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2017). Movido pelo desejo firme de encontrar raízes, Carlos Benjamim Tucano descobre
ainda o seu primeiro amor. O romance assume a condição de crossover novel tendo em
linha de conta a ideia de que Agualusa, ao contrário de muitos escritores, tem em mente
especificamente um público leitor jovem54, como a epígrafe e as palavras do autor55 não
deixam de evidenciar.
Agualusa apresenta um mundo distópico pós-apocalíptico, um cenário de pósdilúvio, que “aconteceu há mais de trinta anos” (AGUALUSA, 2013, 15), no qual restam
poucos seres humanos, condicionados pelo local onde foram obrigados a sobreviver: no
ar, no céu. Aí, a necessidade de habitar em dispositivos aéreos mais não é do que uma
forma de opressão, de controlo e de restrição de liberdades, tanto mais que a qualidade
do local onde as personagens habitam depende da riqueza de cada um, assim se
reproduzindo lá em cima as condições de habitação ou de sobrevivência (que também
dita os movimentos migratórios) que outrora houve cá em baixo: os mais pobres vivem
em balsas, unidas umas às outras formando aldeias suspensas, enquanto os mais ricos
vivem em grandes cidades-dirigíveis que comportam não só edifícios de vários andares,
como jardins, restaurantes e demais serviços. Existem apenas dois tipos de pontos de
terra firme, na vasta superfície coberta de água: atóis e ilhéus mortos inabitáveis.
Contudo, na senda do herói, um terceiro ponto dá alento ao seu lado sonhador e ao seu
espírito aventureiro: a lendária Ilha Verde.
O mapa aéreo deste “novo mundo” flutuante vai-se delineando à medida que
lemos os capítulos. “Escapando ao inferno, lá em baixo”, das inavegáveis águas
destituídas de vida (salvo em zonas restritas que permitem a pesca), os aglomerados
populacionais viram-se forçados a transferir-se para a troposfera, pelo que os países e
as fronteiras foram anulados e suprimidos, porém, confinados aos aeróstatos. Na
verdade, trata-se, inequivocamente, de fronteiras perdidas56, visto que “[o] que se passa
é que agora viajam. A toponímia tornou-se móvel” (AGUALUSA, 2013, 20). O autor
disponibiliza algumas coordenadas, que pude extrair do decurso da narrativa. As
grandes cidades são imensos dirigíveis, zepelins que se mantêm em movimento na
54

De acordo com Sandra Beckett, “most authors, when asked, state that when writing they did not have
particular/designated readers in mind. They write for themselves and do not really think about who will read their
books.” (BECKETT, 2009, 12).
55 Veja-se a entrevista de José Eduardo Agualusa em “José Eduardo Agualusa, A Vida no Céu. Óbidos Vila Literária”
(https://www.youtube.com/watch?v=zMNeSLFqxFY).
56 Utilizo parte do título de outra obra de Agualusa, Fronteiras perdidas: contos para viajar.
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Estrada das Luzes, evitando sempre as intempéries. Os seus nomes de cidades fazem
com que estas tenham sido subtraídas do esquecimento, por ter desaparecido o
respetivo marco geodésico57. Deste modo, encontramos novamente, em Agualusa, “a
configuração do nomadismo que certos discursos de identidade passaram a argumentar
na contemporaneidade. (...) narrativas de identidade desenraizadas, principalmente no
que diz respeito a territorialidades.” (MARCON, 2007, 104)58. Note-se como o
“dicionário filosófico do mundo flutuante” sugere um pertinente conceito de
identidade:
(Identidade: não tem a ver com o lugar em que nascemos, pois no céu tudo
é movimento, e sim com os lugares por onde passamos. Identidade é o que
a viagem faz de nós enquanto continua. Só os mortos, os que deixaram de
viajar, possuem uma identidade bem definida.) (negritos originais;
AGUALUSA, 2013, 87).

É possível referenciar dois marcos identitários e um espaço de lenda (que marca
a esperança no futuro da Humanidade) em nítida linha de convergência com o território
brasileiro, ao qual o autor atribui especial relevo. O primeiro relaciona-se com o apelido
do protagonista, Tucano, em relação direta com o nome do povo indígena Tukano.
Carlos nasceu na balsa Luanda, sendo que a sua ascendência é particularizada: a sua
mãe é angolana, o seu pai é natural de S. Gabriel da Cachoeira, na Amazónia, tendo
crescido no Rio de Janeiro; exercem as profissões de bibliotecária e arquiteto59; o bisavô
paterno, um índio da Amazónia pajé dos Tucanos. O segundo tem que ver com a
manutenção de nomes de antigos espaços da língua portuguesa, sobretudo Brasil e
Angola, num total de nove: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Recife,
Paraty, Luanda e Maianga. Alfama é o único referente geográfico do território
português. Assim, Portugal deixa de ter lugar neste mapa-múndi aéreo ficcional, tendo
57

Tendo em conta a extensão da lista e as particularidades dos aeróstatos, opto por remeter para o Anexo 1 esta
informação toponímica, necessária para cartografar os céus ficcionados.
58
No romance em destaque, assistimos a uma perspetivação levada ao extremo do desenraizamento, pela
inexistência de territórios que, no futuro, o ser humano vai provocar.
59 A presença de um arquiteto está associada à centralidade da construção do espaço utópico, tal como David Harvey
deixa patente: “(...) that figure (and I use the figure rather than the professional person of whom I speak) has a certain
centrality and positionality in all discussions of the processes of constructing and organizing spaces. (…) The architect
shapes spaces so as to give them social utility as well as human and aesthetics/ symbolic meanings. (…) The architect
struggles to open spaces for new possibilities, for future forms of social life. (…) But the other reason I insist on the
figure of the architect is because there is a sense in which we can all equally well see ourselves as architects of a sort.
(…) as a metaphor for our own agency as we go about our daily practices and through them effectively preserve,
construct, and re-construct our life-world.” (HARVEY, 2000, 200).
Tenhamos em conta que Júlio Tucano concebeu a balsa Maianga, na qual o filho percorre os céus, em total liberdade
de movimentos, e que o conduz ao novo Novo Mundo.
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o autor decidido suprimi-lo. A sua opção é focar e realçar essencialmente a geografia
brasileira da língua portuguesa, neste novo mapa dos céus. De facto, são quatro as
cidades-dirigíveis que mantêm a presença do Brasil no espaço narrativo, sendo que as
Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, juntamente com doze aldeias (uma delas, Recife),
são as únicas que formam um arquipélago aéreo, por se manterem sempre unidas. Parte
da ação decorre na balsa Maianga e na cidade-dirigível Paris. Luanda assume uma
função cultural central, neste mundo pós-dilúvio futurante, enquanto “aldeiabiblioteca”, concentrando um total de trezentas balsas, além de ser o ponto de
confluência e encontro das personagens entre a fuga do Paris e a aventura rumo à Ilha
Verde.
De facto, o Brasil e Angola parecem estar na base de um diálogo transatlântico,
que posteriormente se centraliza no lado das Américas. Estamos perante uma narrativa
de superação dos “trânsitos” intercontinentais, mas que dá continuidade à tendência de
Agualusa para “destacar a centralidade do Atlântico, como lugar de cruzamentos e
encontros culturais” (MARCON, 2007, 115). Vemos que ainda se mantêm atuantes
aspetos fulcrais da obra do escritor:
(...) como a obra de Agualusa está para uma alegoria à desterritorialização,
ao exílio, ao nomadismo, às fronteiras perdidas das referências de identidade
e nação, mesmo que quase sempre isto aconteça, em seus romances, no
‘espaço lusófono’ colonial/pós-colonial, mas nunca em Portugal, diga-se de
passagem (...). Agualusa realiza uma alegoria à viagem e ao trânsito, tanto
espacial quanto temporal (...). Na antropologia, conhecemos bem as
reflexões sobre o significado da ‘viagem’, como metáfora de ‘passagem’, de
descobertas sobre o ‘outro’ e de transformação irremediável de ‘nós
mesmos’, da qual não há possibilidade de retorno. Agualusa parece
reconhecer bem este contexto, remetendo-nos às possibilidades de reflexão
não apenas sobre os trânsitos, mas também sobre os novos paradeiros dos
discursos de identidades desenraizadas.” (MARCON, 2007, 116-117).

Talvez essa condição se deva ao facto de ser dirigida aos jovens leitores do
século XXI, pela proposta da visão libertadora do sonho e da viagem, jovens a quem as
questões pós-colonialismo pouco ou nada dizem. Com efeito, mesmo rodeado de
adultos, esta é a epopeia de um jovem que descobre, desembarca e tem esperança
numa nação nova, a “República da Neblina”, preservada dos olhares dos aeróstatos, mas
que se abrirá a essas nações flutuantes, essencialmente enquanto porto seguro para um
recomeço que evite os erros do passado.
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No horizonte do protagonista e das personagens com quem se relaciona
diretamente, a utopia a alcançar é uma “Ilha Verde”, último reduto da Natureza anterior
ao grande dilúvio, uma ilha de dimensão lendária, espaço físico associado ao sonho de
felicidade pela possibilidade de reaver a Terra, de ter chão debaixo dos pés para poder
caminhar e correr livremente, sem obstáculos, envolto pela natureza, ou mesmo, pela
representatividade de reaver o Absoluto, se considerarmos que “the basic theme of all
civilisation is ‘self-discovery through a complex and sometimes arduous search for an
Absolute Other.’ ” (MacCannell cit. por KINANE, 2017, 87).
É um facto que, no romance, as barreiras são percecionadas no céu, pela simples
dificuldade que existe em passar de um dirigível ou de uma balsa a outros/outras, com
o perigo de cair nas tóxicas águas desertas.
Carlos Tucano supera, com a facilidade de um herói predestinado ao triunfo,
diversas forças antagónicas, na cidade aérea Paris e nos céus, por acreditar no sonho
dos seus amigos e companheiros de aventura sobre a realidade desse espaço edénico.
Se por breves momentos e hesita, eles não deixam de contribuir para manter firme essa
procura: Aimée Longuet, uma jovem de 14 anos60, a sangoma Sibongile, Júlio Tucano61,
o pai de Carlos, o cego Patrick Maciel e Mang, o indonésio do Bali, ex-pirata apaixonado
por Sibongile62, peça-chave na localização da Ilha Verde.
Dois objetivos movem o protagonista, nestes povoados céus futuros. O primeiro
concretiza-se logo no terceiro capítulo, quando encontra e liberta o pai (que caíra de
uma das balsas da aldeia Luanda, durante um temporal) das mãos do pirata Boniface,
no Paris, com a ajuda de Sibongile, que os conduz até ao local onde estava aprisionado63.
60

A inseparável amiga de Carlos Tucano, a parisiense Aimée Longuet, de 14 anos, mantém uma estranha e visceral
afinidade com a única terra que conhece, a terra dos vasos e do Jardim do Luxemburgo, no dirigível, que ela come de
vez em quando. Estando fechada na cidade desde sempre, “vivia no céu – mas não vivia o céu” (AGUALUSA, 2013,
47), tem um espírito aventureiro, intrépido e sonhador, que a leva a fugir com Carlos e a persistir na procura da Ilha
Verde e de outros espaços possíveis, como constatamos no final do romance.
61 Júlio Tucano é designado secretamente, por alguns parisienses, por o “Voador”, devido à sua condição de
passageiro clandestino com poderes de adivinhar o futuro; aliás, é mantido cativo sob o efeito de drogas, que lhe
concedem artificialmente essa capacidade de adivinhação. Enquanto arquiteto, é um criador capaz de sonhar e de
concretizar sonhos, o que torna mais premente a urgência em ser resgatado.
62 Não obstante a galeria de heróis e vilões, de adjuvantes e oponentes, se delinear de forma clara desde o início do
romance, a personagem Mang surge como exemplo do vilão que se redime (redimira, há muitos anos) pelo amor,
assumindo no presente da narrativa a função de adjuvante, reiterada pelo reencontro com a mulher que ama e que
o fizera abandonar a sua condição de pirata, renunciando a uma vida de crime.
63 A necessidade de salvar o pai, que imprime à ação narrativa o primeiro impulso heroico, permite associar Carlos ao
jovem Harun, de Salman Rushie, bem como a capacidade de intervenção que pode mudar atitudes e salvar o mundo:
“Haroun [and the Sea of Stories] is an initiatory tale in which the child protagonist journeys to the realm of the Sea of
Stories with his father, Rachid, who has lost his storytelling gift. (…) Rushdie questions the conventional child–adult
dichotomy by subverting conventional child and adult roles. The young protagonist rescues his father and saves
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É neste mesmo capítulo que se menciona a Ilha Verde e se começa a delinear um
segundo objetivo partilhado por todos, nada mais do que a procura daquele local
lendário. Antes, porém, a rota de Carlos será de novo desviada para o Paris, cidade
entretanto tomada de assalto e dominada por Boniface. A epopeia de Carlos, rodeado
dos seus leais amigos, leva-o a enfrentar os adversários e a superar os obstáculos num
espaço sem fronteiras físicas, mas em que continua a estar presente uma certa noção
de territorialidade demarcada artificialmente pelos seres humanos, pela presença de
cidades-dirigíveis e balsas (os únicos locais onde os pés do homem têm uma base para
se moverem), espaços suspensos de efetivo confinamento, que delimitam fronteiras de
outra índole muito difíceis de transpor, e de onde se pode cair num mar de águas que
não suportam vida nem embarcações. De certo modo, as personagens voam, se bem
que não tenham onde aterrar. E esse é o sonho.
A aventura de Carlos Tucano leva-o, então, a sair da Luanda na sua balsa Maianga
em direção a Paris. Regressa a Luanda, de onde parte uma segunda vez, agora rodeado
dos amigos, com mais uma balsa, em direção a Jakarta; contacta com as famílias das
balsas-pesqueiras Paraty, Alfama e Sancti Spiritus. Parte de Jakarta e viaja por uma “zona
cega”, navegam às escuras sem Internet, a baixa altitude, até entrar de novo na Paris,
que recuperam heroicamente dos piratas. Desta cidade-dirigível, sempre na sua
Maianga, viaja em direção ao Pico da Neblina, ou seja, à lendária Ilha Verde. Daí,
sabemos que o protagonista voltou ao seu apartamento na Paris, afinal o local da escrita
de todo o relato na 1.ª pessoa, que ora conclui.

5. Cair... no sonho
Luz: o que fica dos sonhos depois que nos
atravessam.
José Eduardo Agualusa
(…) the one country at which Humanity is always
landing.
Oscar Wilde

stories, showing how the child and, by extension, the individual can influence global events. (…) Like most tales,
however, it explores complex moral and philosophical issues in a simple manner that can be under- stood by children”
(BECKETT, 2009, 102) - ou por adolescentes, evidentemente.
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No romance de Agualusa, o movimento de ascensão não corresponde à
consecução da felicidade, salvação – em última instância, ao Bem. Com eFeito,
percebemos que a suspensão no ar é estagnação. Contrariamente às ideias de liberdade,
de paraíso, de bem-estar simbolizadas na expressão “vida no céu”, a existência humana
é, na economia da narrativa, marcada pela restrição de movimentos e de recursos, pela
segregação social, pela insegurança advinda de atos de pirataria64 (não esqueçamos que
os piratas são os únicos que possuem armas) e das intempéries (para as quais deixou de
haver qualquer abrigo que em terra se proporcionava). Para os céus, transferiu-se um
mundo distópico, pós-apocalíptico, de desenraizados que vão cruzando os ares e neles
flutuam. Porque “[n]inguém finca raízes nas nuvens” (AGUALUSA, 2013, 91), na Estrada
das Luzes ou no “céu selvagem” (as zonas sem acesso à Internet, que possibilita
navegação segura).
De facto, o autor propõe-se redefinir criativamente a metáfora da queda
enquanto Mal, perdição, condenação – agora, simbolizam o seu mais manifesto
contrário. A crença na Ilha Verde consubstancia o movimento humano em direção a um
lugar paradisíaco, de terra firme, de cheiros bons e variados. Sonha-se a liberdade sem
limites, enfim, o espaço da efetiva felicidade e realização do ser humano, que é a terra.
Para se chegar lá, tem de ser descer do céu, tem de se “cair”.
Significativamente, Agualusa localiza esta tão desejada ilha, que mobiliza Carlos
Tucano e os outros sonhadores mais e menos jovens, num ponto geoespacial que
realmente existe: o Pico da Neblina, na Amazónia. A possibilidade do paraíso terrestre
está no Brasil. De facto, o autor parece reiterar e amplificar a conceção de um novo Novo
Mundo, historicamente associado pelos europeus ao território das Américas. No espaço
da narrativa, esta montanha corresponde a uma ilha, em virtude da redefinição de áreas
à superfície ditada pela subida do nível das águas.
O movimento de queda, sim, é redentor, a felicidade consumar-se-á aterrando
naquele lugar paradisíaco, que é fundado em terra firme e não construído no ar.
Sonhada, desejada, antecipada65, a Ilha Verde, com o seu cume de pedra e de arvoredo,
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Quando a cidade de Paris é tomada pelo pirata Boniface, as personagens mencionadas são os heróis que garantem
a sua recuperação quase pacífica.
65 Apenas uma personagem, Mang, o indonésio amigo de Sibongile, efetivamente esteve por breve tempo na ilha,
não tendo contactado com os habitantes. No regresso às aldeias flutuantes, mantivera segredo e não partilhou com
ninguém esse “achado”. Sabemo-lo em analepse.
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apenas é avistada no final do penúltimo capítulo. A emoção desse vislumbrar aproximase daquela de antigos navegadores, nesse grito de terra à vista que exultava os
navegadores, só que estes vêm e veem-na do céu:
Então, de súbito, vimos emergir, a bombordo, um alto e redondo cume de
pedra. Aimée abraçou-se a mim, e comecei a chorar. Compreendi, naquele
instante, a paixão com que os mais velhos se referem à terra. (AGUALUSA,
2013, 155).

No último capítulo, é da perspetiva de Carlos e Aimée, o casal de adolescentes,
a darem uma descrição efetiva do espaço. Aí, a orientação e a integração são
proporcionadas pelo pai e pelo primo dele, que se haviam antecipado aos protagonistas.
Com a chegada à ilha, superando as dificuldades advindas de uma navegação aérea
muito próxima das perigosas águas do mar, esta assume a sua plena simbólica de refúgio
acessível aos bem-aventurados e de centro místico (CIRLOT, 1990, l, 160)66.
As últimas reflexões do herói são elucidativas acerca do constante esforço que é
necessário para manter viva a utopia. É que, não obstante a perceção de que a Ilha
Verde, com a sua fauna, flora e gentes, tem capacidade para neutralizar a maldade
humana67, Carlos afirma que “Não é um mundo perfeito. Em todos os paraísos há
serpentes. Ou, como diz o meu pai, cada homem é o seu próprio paraíso e o seu próprio
inferno” (AGUALUSA, 2013, 182). A cor selecionada para identificar este espaço não só
é concordante com a cor fundamental da flora, com destaque para as copas das árvores,
como também se reveste de valores simbólicos, entre outros, o sentimento de
esperança e como cor de transição dentro de duas paletas, ou não fosse este o espaço
de transição para um futuro melhor68.

66

“(…) out of the myth of the ‘Islands of the Blessed’, which, is connected with the mystical ‘centre’ ”, “According to
Jung, the island is the refuge from the menacing assault of the ‘sea’ of the unconscious, or, in other words, it is the
synthesis of the consciousness and the will. Here he is following the Hindu belief that—as Zimmer notes—the island
is to be seen as the area of metaphysical force where the forces of the ‘immense illogic’ of the ocean are distilled.”
67 Esta maldade está representada em Boniface e nos outros piratas, que quase são “comidos pela floresta”, não fosse
o socorro dos habitantes. De facto, também o pirata procurava o segredo da planta mágica, o que o levou a aterrar
na Ilha Verde antes de Carlos.
68 “To begin with, there is the superficial classification suggested by optics and experimental psychology. The first
group embraces warm ‘advancing’ colours, corresponding to processes of assimilation, activity and intensity (red,
orange, yellow and, by extension, white), and the second covers cold, ‘retreating’ colours, corresponding to processes
of dissimilation, passivity and debilitation (blue, indigo, violet and, by extension, black), green being an intermediate,
transitional colour spanning the two groups.” (CIRLOT, 1990,
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Algumas conclusões
O desenlace da obra concita uma série de questões fundamentais, atinentes à
representatividade da ilha, enquanto reduto paradisíaco. Podemos pensar que esta
“República da Neblina” é o reflexo da moriana ilha Utopia, à qual têm acesso apenas os
eleitos. Mas não é assim que Agualusa a concebe. Será, antes, um passo seguro dos seres
humanos em terra firme, na direção de um caminho que ditará o fim da distopia
flutuante. O narrador autodiegético afirma:
(…) encontrei, como no céu, pessoas infetadas pela inveja, pelo ciúme, pelo
rancor, e por tantas outras doenças que, desde sempre, afligiram a
humanidade. Contudo, encontrei também corações generosos e uma
vontade coletiva de corrigir os erros do passado. (AGUALUSA, 2013, 182).

Podemos, também, perguntar se será uma ilha utópica assepticamente isolada
do resto do mundo por uma fronteira natural, o oceano, mantendo-se como espaço
inexpugnável. Também não, quando Carlos assevera que, “Conscientes de que não
poderão continuar a esconder-se, (…) requerem a proteção das grandes nações, de
forma a preservar o pouco que subsiste das grandes florestas” (AGUALUSA, 2013, 183).
Ter-se-ão fechado os horizontes de procura dos “lugares inexistentes”? Será este
o paraíso absoluto de onde os seus habitantes não vão querer sair? A resposta encontrase nas palavras que encerram a obra e é, de novo, negativa:
Aimée, sentada diante de mim, estuda os velhos mapas da terra. Há pouco
mostrou-me o Aconcágua, o ponto mais elevado das Américas, de todo o
hemisfério sul e o mais alto fora da Ásia. Aconcágua, em língua aimará,
significa algo como «sentinela branca». Aimée quer procurar o Aconcágua.
Porque não?
O melhor da viagem é o sonho. (AGUALUSA, 2013, 183).

Pela ênfase colocada no desejo de Aventura e na permanente busca alimentada
pelo sonho dos jovens protagonistas, o excipit do romance convoca na perfeição as
palavras de Oscar Wilde:

a map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing
at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And
when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets
sail. Progress is the realisation of Utopias. (WILDE, 2014).
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ANEXO 1
Designação das cidades e aldeias aéreas do romance A vida no céu, de José Eduardo
Agualusa

As treze cidades-dirigíveis mantêm governos próprios e têm os seguintes nomes:
Paris, Xangai, New York, São Paulo, Tokio, Washington, New Dehli, Ciudad de
México, Berlin e London;
Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, juntamente com as suas doze aldeias,
formam o único arquipélago aéreo, por se manterem sempre unidas.
As balsas navegam isoladas ou unidas em rede: “Os balseiros arquitetaram aldeias
suspensas, ligando os balões uns aos outros através de redes de cabos fosforescentes,
que brilham à noite, e de intrincadas pontes de cordas”. A ação tem lugar em Luanda e
Jakarta, havendo analepses que decorrem aí e em Durban:
- Luanda, a aldeia-biblioteca, constituída por trezentas balsas;
- Jakarta, sendo a única que se mantém fixa sobre as coordenadas terrestres
indonésias, com mais de oitocentas balsas;
- Tel-Aviv e Jerusalém;
- Manila e Marraquexe, as aldeias-oficinas;
- Nairobi, a aldeia-jardim zoológico;
- Durban;
- Bombaim, onde ainda fazem filmes;
- Cairo;
- Facebook e Apple, duas aldeias especializadas em telecomunicações.
As balsas isoladas são:
- Maianga, onde viaja o protagonista, um balão com três andares;
- Paraty (brasileira), Alfama (portuguesa) e Sancti Spiritus (cubana), as balsas (ou
balões) pesqueiras;
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- Montparnasse, a balsa salva-vidas do cego Patrick Maciel.
Port-au-Prince é a lancha (uma balsa ligeira muito rápida) do pirata Boniface, dono
de casinos clandestinos no Paris, que no passado aterrorizara os céus na balsa negra
Española Way.
O protagonista cruza-se pelo hotel aéreo Manned Cloud (cujos nome e descrição
correspondem exatamente ao protótipo do hotel flutuante do arquiteto Jean-Marie
Massaud, http://www.massaud.com/node/386), uma rede de hotéis com mais e 50
unidades.
Há ainda a referência a um antigo balão-fantasma lendário, o Holandês Voador.
Por último, a Maianga encontra e reconduz uma balsa azul abandonada, que
Carlos batiza de Nova Esperança.
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CONTEMPLAÇÃO NAS SOMBRAS: O GUESA DE SOUSÂNDRADE E
A MEIA-NOITE ÀS MARGENS DO SOLIMÕES
CONTEMPLATION IN SHADOWS: SOUSANDRADE’S GUESA AND
THE MIDNIGHT AT THE MARGINS OF THE SOLIMÕES
Vinicius Ferreira Barth69
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
RESUMO: Este trabalho busca analisar o episódio que narra o sonho do Guesa à meia-noite nas margens
do rio Solimões, passagem que está presente no canto primeiro da épica panameríndia O Guesa, de
Joaquim de Sousândrade. O trecho, que antecipa a tópica épica da “descida ao inferno” ocorrida durante
a Dança do Tatuturema no canto segundo, explicita algumas das influências exercidas sobre a voz do
poeta em termos formais e temáticos. Esse estudo tentará identificar, através do texto poético, algumas
dessas influências, bastante variadas e que reúnem aspectos da poesia épica - clássica, renascentista e
moderna - da lírica e da literatura romântica e indianista, para culminar num objeto de valor singular
dentro da poesia brasileira. O Guesa, índio da tribo muísca, personificação do deus Sol e representante
do projeto panameríndio de Sousândrade, sofre à meia-noite uma metamorfose: assemelha-se a Lúcifer
e a Prometeu, e canta sua melancolia tal como Baudelaire às margens do mitológico rio Lete.
Palavras-chave: O Guesa, literatura romântica, indianismo.
ABSTRACT: This article aims to analyze the episode that narrates the Guesa's midnight dream on the banks
of the Solimões River, a passage that is present in the first book of Joaquim de Sousândrade's pan-Indian
epic O Guesa. This part, which anticipates the epic topic of the “descent into hell” that occurs during the
Dance of Tatuturema in the second book, shows some of the literary influences over the poet's voice in
formal and thematic aspects. This study will try to identify, through the poetic text, some of these
influences, quite varied and assembling aspects of epic poetry - classical, renaissance and modern - of lyric
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and of romantic and Indianist literature, culminating in an object of singular value within Brazilian poetry.
Guesa, a Muisca Indian, personification of the Sun-god and representative of the pan-Indian project of
Sousândrade, undergoes a metamorphosis at midnight: he resembles Lucifer and Prometheus, and sings
his melancholy just like Baudelaire on the banks of the mythical Lethe.
Keywords: O Guesa, romantic literature, Indianism.

Introdução
Joaquim de Sousândrade, poeta maranhense que viveu no século 19, representa
um movimento único na poesia brasileira. Poeta épico e lírico, clássico e moderno,
permaneceu obscurecido por toda a sua vida e por grande parte do século 20. Sua
poesia, por vezes mergulhada na dicção romântica e por vezes hermética e de difícil
acesso em tempos posteriores de sua carreira, demonstra um estilo que representa
importante transição na poesia brasileira, e que, no entanto, é pouco observada como
tal.
Antecipando elementos da poesia moderna observados em autores como
Pound, Sousândrade mostra-se um autor intimamente ligado a estilísticas correntes na
Europa e nos Estados Unidos, provavelmente conhecedor de nomes como Walt
Whitman, Emerson, Longfellow e Heredía (Lobo, 2005, p. 121). Ademais, traz em sua
poética influências muito fortes da épica clássica e renascentista, aproximando sua
dicção de autores como John Milton, cuja influência no Guesa é notável.
Tendo proposto o ambicioso projeto de compor uma épica, projeto este que
exigiu vários anos de trabalho e sucessivas publicações, Sousândrade se coloca em
estreita sintonia com os autores de sua época e de sua região, ao mesmo tempo em que
comporta no Guesa toda uma gama de elementos de diversas “idades”, fazendo de sua
obra fundamental uma épica pan-americana, traçando uma jornada odisseica em que
seu protagonista vê, com olhos bastante críticos, a ascensão de um “novo mundo”70.
Essa jornada, que une de maneira ímpar as convenções da épica clássica ao
século 19 e à ascensão da modernidade, é percorrida por seu protagonista de maneira
enormemente reflexiva e heroica, pois ao mesmo tempo em que se viaja, pondera-se
ou lamenta-se sobre o que se vê. Os “infernos”, lugares do absurdo e do ridículo, assim
como do assustador e do trágico, concentram-se em dois momentos-chave para o

70

A saber, a ascensão da modernidade e da República, simbolizada pelos Estados Unidos, país que é primeiramente
admirado pelo poeta, dada suas convicções republicanas, para depois ser duramente criticado, principalmente
através do episódio do inferno de Wall Street.
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enredo, sendo especialmente significativos: Tatuturema (O Guesa, canto 2) mostra o
quanto Sousândrade encontra-se distante da poética vigente no Brasil de representar
os índios como heróis de cavalaria, colocando-os nesse inferno de absurdidade e
reviravolta71; o inferno de Wall Street72 (O Guesa, canto 10), por outro lado, mostra Nova
York e o desmoronamento de uma crença na república. Tais momentos na poesia de
Sousândrade são, portanto, fundamentais para a construção do seu pensamento
enquanto poeta crítico e moderno. Pela expressão verbal quase incompreensível do
caos e do absurdo, em uma poesia que se apresenta de difícil acesso, o autor nos
apresenta uma de suas características mais notáveis.
Irei me deter no canto 1 d’O Guesa (que tem um total de doze cantos), mais
especificamente no episódio que se inicia com o sonho do Guesa a partir da meia-noite
às margens do rio Lete/Solimões. Nele observamos alguns elementos de importante
figuração contemplativa, que leva a poesia enunciada pela voz do protagonista aos
terrenos do umbroso e infernal, e, por vezes, moderno. Encontraremos, por exemplo,
um paralelo muito estreito que liga a poesia do Guesa à de Baudelaire, além de
presenciarmos o próprio personagem tornar-se um símile de Lúcifer durante essa noite
sombria.
Mas antes disso, vale nos informarmos a respeito da biografia do autor, e
também de seu contexto de produção e influências.

1. Breve notícia sobre o autor
Sousândrade, originalmente Joaquim de Sousa Andrade, nasceu em 9 de julho
de 1832 na fazenda de Nossa Senhora da Vitória, próxima do rio Pericumã, situada no
município de Guimarães, estado do Maranhão. Faleceu em 21 de abril de 1902, em São
Luís. Seus pais eram fazendeiros abastados que pertenciam à nobreza de Alcântara
(Moraes, 1979, p. ix). Morreram cedo, deixando órfãos Joaquim e sua irmã Ana,
causando também a prematura dispersão da fortuna da família. Conjectura-se ainda que

71

Incluindo-se também nesse episódio considerações bastante críticas a respeito do período final do Império
brasileiro.
72
Assim nomeado pelos irmãos Campos na ReVisão de Sousândrade.
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Sousândrade tenha passado sua infância e adolescência com tios e primos em Alcântara
(Lobo, 2005, p. 33)73.
Moraes supõe que Sousândrade tenha cursado Humanidades no Liceu
Maranhense de São Luís antes de partir para o Rio de Janeiro, e de lá para a Europa,
onde teria estudado Engenharia de Minas e/ou Letras na Sorbonne entre 1854 e 1856
(Moraes, 1979, p. x). Em 1857 o poeta retornou ao Rio e publicou sua obra de estreia,
Harpas Selvagens.
Empreendeu também uma viagem ao Amazonas, que certamente trouxe grande
influência à escrita de trechos do Guesa, e voltou em 1861 ao Maranhão, onde se casou
com D. Mariana de Almeida e Silva. Passou a residir na mansão à margem do rio Anil,
que nomeou como Quinta Vitória, em homenagem à fazenda em que nasceu. Em 1871,
partiu para os Estados Unidos no barco a vapor North American, residindo em
Manhattanville, próxima a Nova York, até 1885. Durante esse período, lançou, em 1874,
o primeiro volume das Obras poéticas, contendo os cantos 1 a 4 de O Guesa errante, 48
poemas de Eólias e 45 de Harpas Selvagens. Em 1876, publicou o segundo volume de O
Guesa errante, com os cantos 5 a 7, e em 1877 o terceiro, com o canto 8, que na edição
definitiva se tornou o canto 10. Colaborou ativamente com o periódico em língua
portuguesa O Novo Mundo, chegando a ser secretário e até vice-presidente da
sociedade mantenedora (Espínola, 2008, p. 177). Em seu retorno ao Brasil, em 1885,
contornou a América do Sul pelo Pacífico, chegando a conhecer a Colômbia, o Equador,
o Peru, o Chile, a Argentina e o Uruguai, o que forneceu ao poeta inúmeros elementos
para compor os cantos 11 e 12 do poema. “No dia 19 de abril de 1888, é feito o depósito
legal da edição definitiva de O Guesa, em Londres, editado por Cooke & Halsted” (Ibid.).
Há alguma polêmica em torno da data exata da fixação dessa edição definitiva, mas é
certo que o poema tenha sido publicado entre 1885 e 1888. Diz Cuccagna sobre a vida
política de Sousândrade após seu retorno ao Brasil:
Quando em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República,
Sousândrade tinha 57 anos e se preparava para viver uma nova fase da sua
vida. Agora que a nova pátria republicana – o “Novo Éden”, como ele
alegoricamente a chamava no poema homônimo de 1888-1889, publicado
em 1893 – se tornara uma realidade concreta, era oportuno destinar todas
73

Lobo se baseia em trechos do Guesa que contêm tons autobiográficos. Embora seja indiscutível a presença desses
elementos na obra de Sousândrade, não pretendo me ater a conjecturas baseadas em informações extraídas de
excertos de poemas. Assim, enumerarei algumas informações que julgo pertinentes, mas sem levar em conta as
possibilidades inverificáveis que encontram documentação apenas em versos do Guesa.
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as energias à sua organização e atuação teórico-práticas, procurando não
trair, o quanto possível, as expectativas que tinham sido alimentadas pela
sua consecução. O poeta, por sua parte, empenhou-se em fazê-lo pelo novo
estado federado do Maranhão e principalmente pela sua capital, onde
exerceu, de janeiro a agosto de 1890, o cargo de prefeito e onde se ocupou
do progresso e do desenvolvimento da educação pública e privada
(CUCCAGNA, 2004, p. 168).

Até morrer, viveu na mansão da Quinta Vitória, na ilha de São Luís, ensinando a
língua grega no Liceu Maranhense. Em 1899, sua mulher e sua filha deixaram-no para ir
viver em Santos. Em 21 de abril de 1902 foi encontrado agonizante em sua mansão por
seus alunos, tendo sido transportado para o Hospital Português, tendo morrido no
mesmo dia.
A redescoberta de sua poesia se deu sobretudo a partir de 1960, com o trabalho
dos irmãos Campos na ReVisão de Sousândrade.

2. Elementos de contexto e estilo
É importante que façamos aqui uma contextualização do poeta em seu período
de produção, que é de dicção predominantemente romântica, para que a partir disso
analisemos suas implicações na composição do Guesa e dos episódios de mais difícil
classificação. Sem pretender discutir minuciosamente o período, intento apenas
esboçar alguns elementos que se fazem presentes na análise do poema. Pensando
principalmente em termos de temática, temos no cerne da produção romântica a figura
do eu, daquele que por meio de sua expressão procura a evasão da sociedade por não
ser capaz de resolver seus conflitos (Bosi, 2006, p. 93). Cria-se o mito do herói e da
Nação, e os povos que buscam autonomia cultural ancoram-se nessas figuras patrióticas
para consolidarem suas próprias unidades. “O homem romântico reinventa o herói, que
assume dimensões titânicas (Shelley, Wagner) sendo afinal reduzido a cantor da própria
solidão (Foscolo, Vigny)” (Ibid., p. 95).
Assim, o crescimento da épica como elemento de afirmação de uma cultura local
(pensando em exemplos como o Kalevala na Finlândia e os Poemas de Ossian na Escócia,
baseados em tradições seculares) somado a produções épicas românticas originais
como a de Byron (Childe Harold’s Pilgrimage) e, em alguma medida, de Shelley, formam
um panorama muito importante para a germinação da narrativa do Guesa que
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Sousândrade viria a desenvolver. Luiza Lobo cita o prefácio “Memorabilia” de
Sousândrade, presente na edição nova-iorquina de 1876 do poema, em que o próprio
autor define os elementos da sua obra (Lobo, 2005, p. 120): “nada tendo do dramático,
do lírico, ou do épico, mas simplesmente da narrativa”. Interessante, pois veremos o
quanto Sousândrade incorpora a tradição épica em sua obra, ao mesmo tempo em que
por meio da poesia lírica constrói trechos de forte subjetividade e páthos amoroso. Os
irmãos Campos consideram a respeito dessa mesma colocação do poeta (Campos, 2002,
p. 46): “é lícito reconhecer, não obstante, uma interpretação de todas essas linhas, num
sentido muito próximo da moderna concepção do poema longo”. Outro elemento de
identificação entre a poesia sousandradina e a poesia romântica europeia é o da
reapropriação da figura de Prometeu: mártir, rebelde, exilado e punido. Em poucas
palavras, a personificação do herói romântico.
Ao pensarmos nas principais características do Romantismo brasileiro e em seus
autores, é impossível não lembrarmos quase imediatamente das temáticas indianistas
e das tentativas de construção da identidade nacional, baseadas numa idealização do
indígena como figura simbólica da nação. De acordo com Campato Jr., “(...) foi
consensual a noção de que a literatura brasileira começou a adquirir consciência mais
apurada, madura e sistemática de autonomia em relação à portuguesa no Romantismo,
quando os escritores tiveram, pelo menos, a suposição de que fundavam nossa
literatura” (Campato Jr., 2008, p. 829). A Confederação dos Tamoios, de José Gonçalves
de Magalhães, foi, assim, uma das tentativas de realizar a epopeia nacional. Em alguns
casos, como sabemos, as obras foram inspiradas em paradigmas de heróis
cavalheirescos e modelos literários europeus, como acontece em Iracema, de Alencar,
por exemplo. Alencar, aliás, diz Franchetti,

(...) não estabelece a equação nacional = indígena. Para ele, como para os
demais indianistas, engajados no projeto de construção do imaginário
brasileiro, o nacional resulta da imitação do selvagem, da apropriação da sua
mitologia e do seu vocabulário e formas de dizer pelo homem civilizado, por
meio da imaginação arqueológica e da pesquisa linguística. O que é o mesmo
que dizer que o nacionalismo indianista em literatura é uma espécie de
exotismo temporal, de exotismo de assunto local, exotismo de tema
autóctone (FRANCHETTI, 2008, p. 1108).

124

O autor faz ainda uma consideração a respeito da construção do exotismo
atrelado ao modelo literário europeu, citando Antonio Candido:

Antonio Candido (...) retomou essa perspectiva, pondo ênfase no parentesco
entre o medievismo coimbrão das Sextilhas e o indianismo gonçalvino, cuja
função principal não seria dar a conhecer a vida indígena, mas “enriquecer
processos literários europeus com um temário e imagens exóticas,
incorporados deste modo à nossa sensibilidade”, concluindo que, “para o
leitor habituado à tradição europeia, é no efeito poético da surpresa que
consiste o principal significado da poesia indianista” (FRANCHETTI, 2008, p.
1109).

Dito isso, podemos observar mais atentamente o que acontecia no campo da
poesia. Nome maior do Romantismo poético brasileiro, Gonçalves Dias também era
maranhense e contemporâneo a Sousândrade. Sua proposta indianista incluiu em sua
obra, além de poemas como Os Timbiras, I-Juca-Pirama, e as Poesias Americanas (nas
quais consta O Canto do Piaga) presentes nos Primeiros Cantos, um Dicionário da língua
tupi. E Dias, pouco tempo antes de Sousândrade, também viajou à Amazônia com o
intuito de observar e estudar a situação dos índios. Tendo certamente exercido
influência sobre o autor do Guesa, Gonçalves Dias “criou um novo tipo de poesia, ao
fazer com que o índio deixasse de ser tema, personagem observada e passasse a assumir
a voz lírica, a ser sujeito da enunciação” (Ibid., p. 1111). Vê-se no Guesa o quanto o
protagonista-Guesa está próximo desta definição e, indo além do que fizeram Alencar
ou Gonçalves Dias, Sousândrade investiu em seu índio proporções que extrapolam o
nacional/brasileiro, abarcando grande parte do indianismo pan-americano em uma
única figura.
Esse indianismo de Sousândrade, cujos ideais foram expostos no artigo “O Estado
dos Índios”, publicado no jornal nova-iorquino O Novo Mundo em 1872, misturava-se
com seu posicionamento político, “republicano e democrático de oposição, (que)
concordava com o governo monárquico dominante sobre o ponto nodal da questão:
ocorria resolver o problema indígena dentro de um processo colonizador decididamente
marcado para o desenvolvimento” (Cuccagna, 2004, p. 164). O “catequizar” do poeta ia
em direção de se integrar o indígena na sociedade nacional:
O integracionismo sousandradino, com efeito, aspirava a uma sociedade
igualitária, que resumisse racialmente a tradicional composição étnica da
nação: o branco de derivação lusitana, o negro africano e o ameríndio, o
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último componente a ser recuperado. (...) Com efeito, acreditamos que a
motivação sociopolítica e econômica que informa a escolha opositiva
recuperação do índio/imigração europeia, seja também sustentada por uma
forte incidência dos componentes nacionalístico e antieuropeu da ideologia
sousandradina (CUCCAGNA, 2004, p. 167).

A instauração da república brasileira foi acompanhada de perto por Sousândrade,
principalmente depois de seu retorno de Nova York após sete anos. O inferno de Wall
Street, trecho que mistura prosa e versos de metros diversos, derivados do limerick, traz
críticas severas ao sistema político capitalista estadunidense, chegando a eleger o deus
da riqueza e da ganância, Mammon, como divindade maior daquela sociedade. Após seu
retorno ao Brasil em 1885, seguiu os acontecimentos políticos dos anos seguintes (Lobo,
2005, p. 40): a Abolição da Escravatura em 1888 e a Proclamação da República em 1889
(exaltada em seu poema Novo Éden, de 1893). Ambos os fatos, assim como a figura do
próprio imperador Pedro II, foram abordados largamente no decorrer do Guesa (e
principalmente nos trechos infernais, inferno de Wall Street e Tatuturema). No canto 1,
no entanto, temos mais contato com o cenário andino e com as mitologias inca e muísca,
misturadas em alguma medida. Neste canto a crítica é principalmente direcionada às
expedições de colonização exploratória dos espanhóis sobre o Peru, o que veio a trazer
o fim da dinastia inca depois de vários séculos de hegemonia cultural.
O contato com a cultura muísca e seus rituais veio de leituras como a do texto
“Colombie”, contido na enciclopédia L’Univers (tomo I, “Amérique”, autoria de Marie
César Famin), e de Alexander von Humboldt, em Vue des Cordillères. Trechos desses dois
textos servem como epígrafes ao poema. Sobre os muíscas74, o elemento mais
importante que devemos levar em conta para a leitura do poema é o do sacrifício ritual
realizado em honra do deus Sol, a divindade maior dessa cultura. Sabe-se que para a
realização do ritual, um jovem era levado da casa dos pais, que devia ser situada nas
planícies chamadas hoje de Llanos de San Juan. A vítima sacrificial era chamada então
de guesa, “o errante”, ou “o sem abrigo”. A sua morte representaria a abertura de um
novo ciclo de cento e oitenta e cinco luas.
De acordo com essa lenda, o jovem Guesa foi oferecido em sacrifício ao filho
do deus solar Bochica, uma das divindades mais importantes da cultura
74

Também conhecidos como Chibchas.
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muísca. Quando criança, o jovem escolhido para cumprir essa missão era
tirado de sua família e conduzido ao templo solar de Sogamoso, onde era
educado e preparado para o sacrifício. Ao completar 15 anos, o Guesa devia
refazer a trajetória pela via sagrada (o Suna) realizada por Bochica. De acordo
com a lenda, esse trajeto tem extrema importância para o povo muísco, pois
Bochica peregrinou pelos povoados da região de Bogotá para transmitir as
práticas religiosas e civis até então desconhecidas. Quando o Guesa
terminava sua peregrinação pela via sagrada, era imolado pelos sacerdotes
do filho do deus solar (denominados Xeques) e o seu coração era arrancado
e ofertado ao sol. Esse ritual tinha como fim propiciar o equilíbrio entre o
povo muísco e suas divindades. Quando o Guesa cumpria o seu dever, outro
menino era escolhido para se tornar um novo Guesa, dando continuidade,
assim, ao ritual sagrado (REINATO, 2008, p. 23).

Tendo clara a relação entre esse aspecto da cultura muísca e o poema
sousandradino, observamos também a presença de alguns pontos da cultura inca, que
apresenta em sua mitologia elementos semelhantes aos da mitologia muísca,
especialmente no louvor ao Sol como divindade maior. Sousândrade inicia o canto 1 do
Guesa evocando a história da invasão espanhola sobre o Peru e sobre a civilização inca.
“Nos áureos tempos, nos jardins da America
infante adoração dobrando a crença
ante o bello signal, nuvem iberica
em sua noite a involveu ruidosa e densa.
“Candidos Incas! (...)75
(O Guesa, 1.13-6)76

Este seria o primeiro indício do projeto indianista pan-americano do poeta. Sabese que sobre os incas sempre reinaram imperadores, conhecidos também como Sapa
Inca, que teriam descendido diretamente do sol. O sacrifício também fazia parte dos
rituais religiosos incas, tanto de humanos quanto de animais. A adoração ao deus Sol,
chamado Inti, era a base da religião de toda a civilização. Ao seu lado no panteão inca
estariam Viracocha, louvado pela nobreza, Mama-Quilla, que representa a Lua, e Illapa,
deus da chuva, trovão e relâmpago (Ibid., p. 60). A observação dos céus pelos incas era
comum em função de predições e oráculos, especialmente na hora de tomadas de
decisões importantes.

75

Mantenho a ortografia presente na edição do Guesa consultada para este trabalho.
As edições consultadas do poema não apresentam numeração. Insiro aqui a contagem para facilitar a localização
dos versos citados.
76
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O Guesa, personagem símbolo da união ameríndia idealizada por Sousândrade,
traçará o seu trajeto de peregrinação em paralelo à trajetória do deus Sol no céu, como
se vê em diversos momentos do canto 1. Há uma congregação de ideais políticos e
literários, de rituais, religiões e figuras (incluindo também as importantes figuras de
Jesus Cristo e Prometeu), em um único “símbolo errante”, que observará o mundo em
seu isolamento romântico e heroico, pretendendo abandonar a sociedade para, ao
mesmo tempo, salvá-la em sacrifício. Toda essa união de valores centralizados em um
indivíduo acontece principalmente no plano da linguagem. A partir disso, o Guesa
adentra mundos de difícil compreensão e de rica expressão. Passaremos, portanto, ao
canto 1 e seus elementos noturnos e fantásticos, infernais e caóticos.

3. Contemplação nas Sombras
É muito importante o uso simbólico que o poeta faz de figuras ligadas à
luminosidade e brancura, em oposição às sombras. Com efeito, inicia-se o poema com
uma aproximação imagética dos Andes, onde são enumeradas as qualidades
magnânimas da cordilheira em paralelo ao tema da invasão espanhola sobre os Incas.
Encontramos nessa abertura um pouco dos elementos que desejamos discutir, como os
efeitos que a luminosidade impõe ao leitor:
Eia, imaginação divina!
Os Andes
volcanicos elevam cumes calvos,
circundados de gelos, mudos, alvos,
nuvens fluctuando – que espetac’los grandes!
Lá, onde o poncto do kondor negreja,
scintillando no espaço como brilhos
d’olhos, e cae a prumo sobre os filhos
do lhama descuidado; onde lampeja
da tempestade o raio; onde deserto,
o azul sertão formoso e deslumbrante,
arde do sol o incendio, delirante
coração vivo em céu profundo aberto!
(O Guesa, 1.1-12)

Vê-se, além dos Andes cobertos de gelo se assemelhando a “nuvens fluctuando”,
o cintilar do condor, o lampejo do raio e o céu (“azul sertão formoso”) em que se
incendeia o sol. Este, representando um dos símbolos maiores do poema, é
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constantemente associado a um coração pulsante que faz, em sua trajetória no céu, um
paralelo da peregrinação do Guesa na terra. Além disso, o Sol consiste na divindade
máxima tanto da mitologia Inca quanto da Muísca, a que o Guesa pertence. Essas
imagens, portanto, cuja sequência é concluída com um símbolo máximo de
luminosidade e divindade, compõem um cenário que acompanhará o Guesa em sua
jornada. Simbolizam o dia e a própria vida desse viajante sacrificial. Entretanto, a própria
voz do narrador prefigura o condor como sendo um anúncio de escuridão, pois a ave
que cintila no espaço, e consiste num ponto destacado nesse “azul sertão”, acaba por
cair sobre os “filhos do lhama descuidado”. Metaforicamente, Sousândrade insere nesse
símile a imagem da colonização que recai sobre os Incas, então nomeados “filhos do
lhama”.
A apresentação do canto, contendo, portanto, o background crítico com relação
à invasão espanhola sobre os Incas, com um foco bastante ilustrativo sobre o cenário
andino, mistura-se com o Guesa errando pelas matas amazônicas após ter descido a
cordilheira:
E o deus no espaço, em fulgurosas vagas
repercutida a luz no céu profundo,
dos Andes a descer fugia as plagas
da morte o filho. O encontrareis no mundo:
ora sorrindo o riso dos amores,
que ao peregrino incantam corações;
ora chorando as tão saudosas dores,
no tum’lo debruçado das nações.
Elle entrega-se á grande natureza;
ama as tribus: rodeiam-no os selvagens;
trémulo o Amazonas corre; as margens
ruem; os ecchos a distancia os pesa.
(O Guesa, 1.77-88)

Simbolicamente relacionado com o Sol por mais uma vez, o Guesa encontra-se
em meio à selva (onde se apresentam figuras concernentes ao imaginário brasileiro,
como, por exemplo, Uyara). As descrições sobre seu ambiente atual passam a correr
cada vez mais através do reflexivo e do contemplativo. As imagens que o protagonista
tece a respeito da natureza parecem por demasiado claras, além de aparecerem com
muita força na narrativa, contrastando constantemente com prenúncios de “sombras”
ou de elementos misteriosos. Exemplo desse contraste está na menção ao “meio dia”
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citada abaixo, que contém não somente os opostos entre a clareza da criatura e a
escuridão de seus olhos, como também relata uma situação diametralmente oposta à
que veremos alguns versos mais à frente e que nos interessa em especial, que é a
chegada da meia-noite.
“Flor solar! susurrantes ao meio dia
as abelhas na selva, na espessura
reina o viver – oh! bella creatura!
A luz dos olhos teus é tão sombria!...
(O Guesa, 1.97-100)

O contraste entre dia e noite apresenta-se de forma explícita. O dia compreende
o espaço da peregrinação, da jornada errante e da natureza em completa vivência e
luminosidade. A noite em que adentramos com o Guesa mostra-se diferente. Torna-se
o espaço da contemplação, da problemática, fazendo-se visível, real, e o ambiente
torna-se infernal, já que o rio Solimões é imediatamente relacionado ao Lete, rio da
mitologia grega que se localiza no Hades e provoca o esquecimento. É, pois, “meia noite!
O Guesa Errante (...) / do seu banho nocturno agora da onda / se separava” (vv. 284,
288-9). E assim se inicia uma espécie de anúncio do que se seguirá no canto 2 do poema,
a descida ao inferno na dança do Tatuturema, e o narrador se detém na mudança de
atmosfera que os arredores produzem com a chegada da meia-noite. Dos cabelos do
protagonista, comparados ao ondular das águas enquanto secam após o banho, até o
som assoviado das encostas, tudo parece mesclar-se à meia-noite infernal que o
circunda. O próprio Solimões torna-se pálido. A mente do Guesa passa a funcionar por
outros caminhos e a divagar, tendo ele mergulhado no Lete/Solimões.
(...) Assobiando os ventos
nas encostas sonoras, lhe enxugavam
os seus negros cabellos, que agitavam
qual ondulam sombrios movimentos
sobre o Solimões pallido. Elle escuta:
Auras surdas; diaphanas alfombras
no espaço; o resomnar da pedra bruta;
e entristeceu.
Contemplação nas sombras:
(O Guesa, 1.289-96)
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E cessa aqui a voz do narrador para que se inicie um longo trecho de reflexão
enunciado pela voz do Guesa. “Não foste ainda o Lethes” (v. 297), ele inicia, e insere em
seguida cenas de relações dominador/dominado, sendo a primeira a do gavião-real
prendendo a cobra (v. 298), e depois a de Prometeu acorrentado à terra, em “condição
ingrata” (vv. 310-4). A temática, neste momento, passa a se adensar em torno de vultos,
ilusões e mudez, pela voz do Guesa.
“Descei, raios da noite! O dia é claro,
e pode mesmo ser talvez mais bello!
Porém a noite etherea traz o sêllo
do coração ao sentimento charo.
“Quanta augusta mudez! Oh! É verdade,
não é uma ilusão, que está-se ouvindo,
penoso deus, ao tempo dividindo
lento o horario fatal da eternidade!
“Apagam-se no mundo agora as luzes,
rompem-se as masc’ras e das vãs paixões
os crimes s’erguem co’as exalações
do impuro estagno. Como tu seduzes,
deshonra! (...)
(O Guesa, 1.325-37)

A noite, relacionada à ascensão do crime e da desonra, surge após o apagar das
luzes do mundo. Assim, erguem-se também a degradação (ligada a Byron eterno no
v.341) e as “bellas azas de Lucifer” (v. 348) a que se assemelham as asas da andorinha
que, após atravessar o turbilhão da cachoeira, é devorada pelo “abutre da dor” (v. 356).
As temáticas da dor e da morte, agora mais fortes do que em qualquer momento
anterior do poema, predominam por sobre os pensamentos do Guesa. Seus sonhos,
perturbados pelas dimensões infernais que compreendem o espaço amazônico em que
se encontra, jogam com imagens de figuras trágicas e o contraste entre o amor e a
perda, as luzes e a noite. Suas reflexões diurnas, que, como vimos, foram
predominantemente a respeito da dominação espanhola, tinham esta dominação como
a sombra que ameaçava o horizonte, enquanto os “cândidos Incas” eram relacionados
constantemente a elementos de brancura e inocência (p.e.: “leito puro e branco” v. 23;
“albor ameno” v. 26; “sangue edeneo” v. 40, entre outros). Mas o momento atual, de
sono em meio à selva amazônica, traz sua reflexão para as beiras do irracional, do
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incógnito. A selva, neste primeiro canto, nos evoca os elementos que vão configurá-la
como “inferno” no canto 2. A sobreposição de imagens e a simultaneidade de
pensamentos, situações, locais e sentimentos nesse sonho do Guesa às margens do rio
nos lembra de elementos da poesia moderna, como a figuração de formas espaciais,
comentada por Joseph Frank a respeito de obras de Pound e Eliot:

Como poderia ser incluída mais de uma imagem em um poema? Se o valor
essencial de uma imagem era sua capacidade de apresentar um complexo
intelectual e emocional simultaneamente, associar imagens claramente
destruiria grande parte de sua eficácia. Ou era o poema ele mesmo uma
vasta imagem, cujos componentes individuais deviam ser apreendidos como
uma unidade? Mas, nesse caso, seria necessário superar a consecutividade
inerente à linguagem, frustrando a expectativa normal de uma sequência do
leitor e forçando-o a perceber os elementos do poema como justapostos no
espaço, em lugar de desdobrando-se no tempo (FRANK, 2008, p. 174).

O isolamento e a solidão passam a predominar a partir dos vv. 356-7, onde o
Guesa diz serem seus prazeres “co’a natureza”, pois “na tristeza / são as brisas da noite
quem me afaga” (vv. 359-60). Com isso soma-se a dor do páthos amoroso, fonte de
grandes sofrimentos para o protagonista. A provável evocação de Eros aqui seria então
pertinente, adjetivando-o como “deus do passado” e relacionando-o às dores do
isolamento. Pois nestas plagas, o “somno socegado (...) não se perturba sitibundo de
amor e embriagado / na rosea taça”, e, fazendo uma relação com a virgindade, “os
vestaes sacrarios / não penetram-se” (v. 368-9). O amor, seja sublime ou carnal, revelase apenas na imaginação (ou na alma, psiquê) do protagonista, pois a “alma é dupla” e,
assim, os “gózos (desse deus) são solitarios”. O Guesa, no seu isolamento romântico e
identificação com o eu heroico, como já comentado na seção anterior, explicita a relação
da dor no amor com tal condição:

“Mas, quanta dor no amor! e que afflictivos
dos outros corações não se alevantam
prantos d’em tôrno ao meu! que o desincantam
da luz, o apartam do bailar dos vivos.
“E fujo em vão: cá dentro, dentro escuto
soluçar fundo... e não desagradeço;
vê-se, como tão rapido anoiteço,
como de sombra e solidão me enlucto.
(O Guesa, 1.373-80)
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E mais à frente, dizendo ainda “do mundo despedi-me, está despido / o manto
social que me trajava” (vv. 389-90). O Guesa, anteriormente assemelhado a Prometeu,
aproxima-se cada vez mais da figura miltoniana de Lúcifer77, que culminará mais à frente
em uma citação bastante clara ao Paraíso Perdido (“A noite eu sou, consumo a minha
treva”, v. 424)78. O “anoitecer” da psiquê do Guesa se desenrola de maneira
emblemática e progressiva. Devemos notar que conforme avança sua reflexão e sua
alma se adensa em meio ao amargor solitário do páthos amoroso, o protagonista, cada
vez mais Lúcifer, convence-se da impossibilidade do amor risonho do passado. Os
sonhos da noite sombria que envolveram o Guesa trazem-no cada vez mais diretamente
a um presente frio e infernal.
(...) Dias risonhos,
“que não fazem senão que se resinta
mais do negrume a sombra! Ainda eu amo:
bem vês que ao meu inferno te não chamo;79
deixa-me só, na lagryma retincta
“banhar a bella tarde, que se apaga
dos olhos meus. –Atrás ficava a França,
qual o lume saudoso; d’esperança
“onde eu era a tormenta! Eis o passado.
Quanto ao presente... o gêlo, a morte existe
fria entre mim e o mais, e mudo e triste
o céu, qual de minha alma repassado.
“Porém, que importa tudo isso?80 (...)
(O Guesa, 1.440-52)

Tal adensamento, que torna o Guesa cada vez mais infernal (em sentido
miltoniano, prenunciando também o Tatuturema) e aprofunda o contexto infernal da
selva que o rodeia, chega ao seu ápice. O personagem distancia-se de si mesmo,
deixando emergir cada vez mais fortemente a sua essência obscura. “Céus, de desgôsto
e frio tedio, infernos!” (v. 482), e em seguida o próprio ambiente se revela como um tipo
de essência desse mal circundante, dessa selva infernal: “O vento/ murmurou, qual
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Embora a figura de Lúcifer também possa ser facilmente aproximada à de Prometeu, dados os elementos de
revolta, orgulho e recusa da submissão a uma ordenação divina superior. Nesse aspecto, todas essas figuras mostramse relacionadas no interior do Guesa, sobrepujando-se uma à outra em determinadas situações.
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“Which way I fly is Hell; myself am Hell;” (Paraíso Perdido, IV, 75).
79
Meu grifo.
80
A voz narrativa que se perde em digressões e em certa altura pergunta-se a si mesma da importância do que está
sendo dito se assemelha muito à de Apolônio de Rodes, nas Argonáuticas. Dois exemplos disso nas Arg. estão em
1.648-9: “Mas por que as lendas / de Etálida é preciso que eu conte integrais?” e em 1.1220: “Mas tais assuntos me
desviam do meu canto”. O próprio Guesa, nos vv. 504-5, volta a se repreender das próprias digressões: “Eu falava nas
coisas em que nunca / devera eu de falar”, e novamente no v. 616: “mas, esqueço; me perco em vãos pensares”.

133

satanica risada / que estalasse na treva.” (vv. 483-5). Acontece finalmente o despertar,
e o Guesa se dá conta de sua situação:

“Então se geram
subtil remorso e a saudade amada –
tal por divertimento nos fizera...”
Ora o Guesa, talvez supersticioso
do deserto, das sombras, d’essas vozes
formidaveis da noite além das fozes,
estremeceu e despertou medroso:
que é num lucido somno que as idéas
prolongam-se mais fundas em nossa alma.
“Quem s’está rindo?!... eu devo com mais calma
pensar... não são tão sós mesmo as areias....
“e eu verguei ao pêso dos meus males –
(O Guesa, 1.485-96)

Acordado e dando-se conta dos pensamentos que o assolaram durante os
sonhos, o Guesa repensa a situação do amor, que, embora devorador, será sempre
bendito (v. 510). Sua reflexão estende-se por longos trechos, em tom bastante mais
“claro” e apaziguador do que os anteriores. Ele se reconhece como retornando de um
estágio negativo em relação ao seu despertar, livrando-se dos poderes obscuros que o
sobressaltaram: “Minha mãe virtuosa, ó liberdade, / do coração amor! voltei mais
nobre!” (vv. 540-1). Encontra-se, assim, consciente da condição mutável do ser, das
possibilidades de introspecção que as horas de isolamento se lhe permitem, podendo
torná-lo mais afastado da leveza da existência e mais próximo dos negros ares:
(...) se na adolescencia a carga
“do coração é leve, -oh! quanto é leve!
se as volivolas horas desparecem
na fuga esperançosa e nos parecem
as coisas rindo-se, esperai: em breve
“a sonda ao fundo toca da existência:
a lia a tolda; de incantados mares
as fadas vão-se e veem os negros ares;
(O Guesa, 1.555-62)

E enfim, já se aproximando dos trechos finais do canto primeiro de seu poema,
Sousândrade volta a refletir sobre a morte e a condição humana da efemeridade,
evocando logo de início uma situação baudelaireana, por assim dizer, num momento
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crucial em que sua poesia dá um novo salto em direção à lírica moderna. Pergunta-se o
Guesa, portanto, se será por efeito da “leviana estrela do amor e da discórdia” (vv. 5889) que ele mesmo se sente turbado. Baudelaire parece ressoar através dos versos a
seguir:
“É com tacito horror que á noite madida
contempla-se esta morta, pelos póros
a vida transsudando em lindos, louros
vermes, em que se transfigura esqualida;
(O Guesa, 1.592-5)

Ideia que ecoa, de certo modo, os versos finais de Baudelaire em Une
Charogne81. Tal associação torna-se ainda mais atraente se considerarmos que os
dezoito primeiros poemas que viriam a integrar Les fleurs du mal saíram publicados na
Revue des Deux Mondes em 1856, ano em que Sousândrade estivera em Paris (Lobo,
2005, p. 38), e este primeiro canto do Guesa data de 1858, de tal modo que é possível
que tenha havido alguma influência também em questões temáticas, como da morte e
da decadência, com um tipo de valorização positiva de aspectos grotescos e repulsivos
da carne.
Alguns versos mais à frente, Sousândrade esclarece ainda mais a temática que
desenvolve através da citação de reverteris, nos vv. 603-4 “n’este mysterio eterno –
reverteris. / Lei dolorosa... terra! terra!”. A alusão ao tema bíblico é clara, quando nos
lembramos de “Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris” (“Lembra-te
homem, que pó és e ao pó retornarás”; o assunto aparece, por exemplo, em Eclesiastes
3:20). Esta é, pois, a “Lei dolorosa”, e o homem retornará à “terra! terra!”. E é a esta
“terra”, agora reassumindo o status de divindade, que o Guesa irá se dirigir. Ela pode,
portanto, nutrir tanto a “mosca, o sabio, a virgem planta altiva” (v. 608), e é adjetivada
como “umbroso e unico conviva, / do banquete infinito” (v. 610-11). Por fim, o Guesa
interroga a Terra sobre o poder de dar e tirar as vidas de suas “degradadas creações”:
“quando as consomes, / n’esse teu desespêro revolvida / triste e no proprio seio a fartar
fomes, / dize, não sentes fundo a dor da vida?” (v. 612-15).
Por fim, o Guesa expressa finalmente seu desejo de ser acompanhado
novamente pelo Sol e pela luz diurna de sua jornada. “Que amanheça!”, diz ele no v.
81

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine / Qui vous mangera de baisers, / Que j'ai gardé la forme et l'essence divine /
De mes amours décomposés! (em Les fleurs du mal)
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629, tendo expressado logo antes: “Quero ainda, Senhor, ver sobre a terra / o sol que
accompanhava-me na serra, / que eu já subi, que já subimos tanto!”. A fusão entre a
figura do protagonista e a do deus Sol é realçada mais uma vez neste momento chave.
É necessário que o Guesa retome a luz do seu caminho. Finda sua noite de bruxaria e
inferno às margens do Solimões pálido. O Guesa, livre das alucinações sombrias que
rodearam sua mente ao longo dessa noite, move-se novamente pelo dia, tendo noção
bastante clara do mal que assolou sua imaginação nas horas anteriores, respirando
agora as “bellas brisas” que o aguardam no final deste canto. O inferno ficou para trás,
mas voltará no canto 2 durante a dança do Tatuturema, e depois novamente no canto
10. Até lá, o Guesa, tornado apenas um com o deus Sol e com a voz do narrador (ver
abaixo o uso da terceira pessoa em fusão com a enunciação da voz do protagonista),
move-se contente, deixando as sombras para trás como as brisas que passam por
mantos etéreos.
Perfez-se da diabólica cabeça
a rotação sombria: as sombras mudas
“movem-se com o embalo fluctuoso
de seus mantos ethereos. Bellas brisas!
Assim s’expandem d’innocencia e gôzo
os céus nascentes de umas faces lisas.”
(O Guesa, 1.630-5)
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ASPECTOS ÉPICOS EM OS “GATOS” E O “REMÉDIO” (1949),
DE FERNANDES BARBOSA82
ASPECTS ÉPIQUES DANS LES “CHATS” ET LE “REMÈDE” (1949),
PAR FERNANDES BARBOSA
Ellen dos Santos Oliveira
Universidade Federal de Sergipe/CAPES
RESUMO: Este trabalho analisa os aspectos épicos em Os “Gatos” e o “remédio” (1949), de Fernandes
Barbosa, um livro de poemas que satiriza os feitos de personagens políticos do Brasil da primeira metade
do século XX, e exalta a heroicidade do cidadão honesto, personificado no personagem “Pato”, um herói
coletivo que resiste em meio ao discurso do fascismo e da corrupção em um cenário marcado por guerras
e crises políticas, financeiras e moral. Embora o autor não deixe evidente a intenção épica, na leitura da
obra nos identifica-se os aspectos épicos. A metodologia utilizada é a Análise Literária a partir dos
fundamentos críticos teóricos contemporâneos desenvolvidos e propostos por Ramalho (2013), em
especial no que diz respeito as categorias dos aspectos épicos que serão analisados, são eles: proposição,
invocação, divisão em cantos, plano histórico, plano literário, plano maravilhoso, heroísmo épico.
Pretende-se com este estudo contribuir com os estudos contemporâneos sobre: o Gênero Épico,
desenvolvidos pelo CIMEP – Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos da UFS; a literatura
produzida no período das Guerras mundiais, e que contribuem para pensar sobre questões sócio-políticas
decorrentes das consequências delas; a literatura brasileira produzida no século XX; a poética de Nilo
Fernandes Barbosa (1910-1988).
Palavras-chave: Gênero Épico. Fernandes Barbosa. Os “Gatos” e o “remédio” (1949).
RÉSUMÉ: Cet ouvrage analyse les aspects épiques d' Les “chats” et le “remède” (1949), de Fernandes
Barbosa, un livre de poèmes qui fait la satire des actes des personnages politiques du Brésil dans la
82
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première moitié du 20e siècle, et exalte l'héroïsme du citoyen honnête, incarné dans le personnage
«Pato», un héros collectif qui résiste au milieu du discours du fascisme et de la corruption dans un scénario
marqué par les guerres et les crises politiques, financières et morales. Bien que l'auteur ne fasse pas
apparaître l'intention épique, dans la lecture de l'ouvrage nous identifions les aspects épiques. La
méthodologie utilisée est l'analyse littéraire basée sur les fondements théoriques critiques contemporains
développés et proposés par Ramalho (2013), notamment en ce qui concerne les catégories d'aspects
épiques qui seront analysés, ce sont: proposition, invocation, division en coins, plan plan historique,
littéraire, plan merveilleux, héroïsme épique. Cette étude vise à contribuer à des études contemporaines
sur: le genre épique, développé par le CIMEP - Centre international et multidisciplinaire d'études épiques
à l'UFS; la littérature produite pendant les guerres mondiales et qui contribue à la réflexion sur les enjeux
sociopolitiques qui en découlent; Littérature brésilienne produite au 20e siècle; la poésie de Nilo
Fernandes Barbosa (1910-1988).
Mots-clés: Genre Épique. Fernandes Barbosa. Les “chats” et le “remède” (1949).

Introdução
Em 2019 completou 70 anos da publicação da primeira e única edição de Os
“Gatos” e o “Remédio” (1949), de Fernandes Barbosa. Uma obra em que o poeta, não
apenas, satiriza os costumes e vícios durante a crise após o Estado Novo e o
engajamento antiépico e antiético de personagens políticos corruptos após a Segunda
Guerra Mundial (1939 – 1945), mas também, aproveitando a pena da lírica, e revelando
seu espírito épico, para exaltar a honestidade do povo brasileiro personificado no
personagem silenciado “Pato”, um herói coletivo que resiste à corrupção e sobrevive ao
fascismo, mesmo diante de situações que põe em xeque o heroísmo humano diante de
crises financeiras, políticas e morais.
Captando o espírito crítico e descontentamento do poeta com o cenário político
da época, assim diz o prefaciador da obra Lamartine Souza, comparando o Brasil com a
França:
Certo jornalista francês, refugiado em Londres, tentou explicar, em
livro recente, as razões que, na sua opinião, determinaram a queda de
sua patria, na segunda guerra mundial. E atribue, perentóriamente, a
dèbacle, à caterva de políticos que, na ânsia incontida de angariar
votos e posições, falavam ao povo, fazendo-lhe falazes promessas
absurdas. Explicavam, à massa, os seus direitos, sem nunca aludir aos
seus deveres. E se instituiu, em consequência, na França, a glorificação
da preguiça. O trabalho útil e produtivo passou a ser uma ignomínia.
Estou certo de que Fernandes Barbosa, si vivesse atualmente em París,
teria escrito o seu libelo em francês. Mas, por circunstâncias tirânicas,
publica-o em português, para os leitores do Brasil.
Sempre se ouviu dizer, e já se tornou banal, por força da repetição,
que a degradação de um país se processa por ação centrífuga. Ou age
em sentido vertical, de cima para baixo. (sic. SOUZA, in. FERNANDES
BARBOSA, 1949).
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Embora não tenha sido publicado na França, Os “Gatos” e o “Remédio” (1949)
chegou às mãos de amigos estrangeiros, repercutindo no cenário internacional, tendo
como recepção crítica o poeta uruguaio Julio Casas Araujo que assim escreveu sobre a
obra:
Admirado poeta Fernández Barbosa:
Por manos amiga me llega su libro “Os Gatos e os remédios”, titulo que
previene su desnuda ironia.
Los temas y los hombres, lugareños cobran, em sus versos, tono
universal, por su viviente humanidade.
Dura punta esa que lastima el trezo del caricato; y, sin embargo, no si
dissimula, detrás, su alma herida, por tanta injusticia y tanta dolor
ajeno. Su espirito fraternal palpita, adolorido, em esse libro que no
logra ocutar su própria pena.
Ya veo com quanto afán procuraram apagar su eficacia demolidora.
Pero los humildes bejarám su mano y se abrigaran a la sombra tutelar
de su noble corazon.
Quiárame sua amigo y admirador, al entrejarle ambas manos
fraternas. (Julio Casas Araujo)

No cenário brasileiro, a recepção da obra não foi diferente. Leitores
compartilharam o mesmo espírito crítico do poeta e, alguns, ainda esboçaram
comentários que levantaram questionamentos sobre a estética da obra, principalmente
no que diz respeito ao gênero. Os perfis dos leitores variam entre: historiador e crítico
literário, como Walter Spalding; a jornalista e professor de literatura, como Mildo
Fenner; religiosos, como o padre Pedro Luiz; entre outros.
No ano em que a obra foi publicada o Correio do Sul publicou a seguinte nota,
classificando a obra como um “caderno de sonetos”:
“OS GATOS E O REMÉDIO” é um interessante caderno de sonêtos de
autoria do festejado e consagrado poeta gaúcho Fernandes Barbosa.
Dotado de uma técnica primorosa e um conhecimento seguro da arte
do verso, aliado a uma fina sensibilidade e sutil ironia, o poeta
consegue através de suas estrofes, cuidadosamente buriladas, uma
caricatura das mais felizes e expressivas do estado de coisas em que
se encontra o povo brasileiro (sic.CORREIO DO SUL,1949. In. FROTA,
Aquino; MESQUITA, Oliveira; SPALDING, Walter, et al., ?).

Já Aquino Frota põe em evidência “o gênero de poesia” ou o difícil estilo poético,
cultivado pelo poeta. E, ainda, justifica a atitude musa insatisfeita e, com isso,
lembrando as musas que inspiravam os poetas das epopeias clássicas. Vejamos abaixo:
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O gênero de poesia dos seus “GATOS” é o mais difícil do que o
cultivado por adolescentes enamorados. A sua musa não se satisfaz
com a sensibilidade, e toma atitudes, combate, ridiculariza os que já
transformaram suas vidas em epigrama. Assim, precisa reunir o senso
do pensador político à música das estrofes. E o seu livro não só o
consegue, como acrescenta a isso o humor, a ironia, com expressão
natural de um observador das “belezas” de nosso panorama político
(FROTA, In. FROTA, Aquino; MESQUITA, Oliveira; SPALDING, Walter, et
al., ?).

Um leitor de alma sensível foi o Padre Pedro Luiz que pareceu ter se agradado
com os aspectos realistas e verossímeis que faz da obra quase um documentário não só
do contexto histórico, usado como matéria épica, mas também a linguagem. Vejamos o
que disse o padre leitor:
É todo assim o livro. Diz a verdade sobre o roubo generalizado dentro
da pátria. Verbera o latrocínio sorrateiro, mas quase coletivo.
Empunha você o azorrague da indignação e vai distribuindo golpes a
torto e a direito, sem piedade, especialmente para cima, onde estão
os grandes e os patriotas.
Lê-se seu livro com agrado, de uma assentada, mesmo porque não é
muito volumoso. Os versos são bem feitos, claros, diáfanos, e em geral
de valor literário. Alguns, de muito valor literário. Meus parabéns.
(LUIZ, 1954 In. FROTA, Aquino; MESQUITA, Oliveira; SPALDING,
Walter, et al., ?).

Seguindo o mesmo espírito de Frota, em 1955, nove anos após a publicação da
obra, Walter Spalding traz à tona o papel da sátira no contexto social e político. Vejamos
o que ele escreveu sobre Os “Gatos” e o “Remédio”:
A sátira foi, sempre, elemento de grande alcance social e político.
Fernandes Barbosa, com OS GATOS E O REMÉDIO, satiriza a situação e
os homens que transformaram o Brasil neste caos em que vivemos,
com Lei Eleitoral feita de propósito para achincalhar, e outras coisas
mais que infelicitam nossa terra (SPALDING, 1955. In. FROTA, Aquino;
MESQUITA, Oliveira; SPALDING, Walter, et al., ?).

Esse aspecto satírico da obra também foi observado por Mildo Fenner que em
sua resenha sobre a obra para o Jornal do Povo, em 1989, pontua que os aspectos
históricos e políticos são de grande relevância para a compreensão de Os “Gatos” e o
“Remédio” (1949), que, em suas palavras, tratam-se de “versos que, desde já, precisam
ser entendidos à luz da época e dos fatos políticos e econômicos que marcaram o Brasil
naquela época fértil em turbulências e atritos em muitas áreas” (FENNER, 1989).
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Após a leitura da obra e o levantamento da recepção crítica da obra podemos
afirmar que Os “Gatos” e o “Remédio” (1949), de Fernandes Barbosa, é uma obra de
epopeica qualidade literária. No entanto, no que diz respeito a sua classificação
genérica, a priori, podemos classifica-la como uma obra híbrida, pois pode ser
considerada como: um livro de poemas satíricos, composto majoritariamente por
sonetos e, também, por sextilhas; mas pode ser lido como um longo poema que narra a
história da nação durante a crise decorrente dos feitos políticos desde a época do Estado
Novo e da Segunda Guerra Mundial.
Se levarmos em consideração à intenção do autor e a recepção da obra por
alguns de seus leitores contemporâneos, – pessoas com grande afeição e estima e cujas
leituras são pactuadas com o poeta de Cachoeira do Sul – RS, – inclinar-nos-emos a
enquadrar a obra na primeira hipótese, ou seja, como um livro de poemas, dessa forma
não será valorizado a narração da história que salta aos olhos do leitor diante da
perplexidade e do extremo realismo crítico e satírico que ela apresenta.
Contudo, se considerarmos as discussões críticas teóricas contemporâneas, em
torno do gênero épico, principalmente as desenvolvidas por membros do CIMEEP –
Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos da UFS – não podemos ser
indiferentes aos aspectos épicos fundamentais que podemos observar em Os “Gatos” e
o “Remédio” (1949).
A guisa de introdução, podemos apontar alguns desses aspectos de forma
sintética e que serão abordados no desenvolvimento do artigo, são eles: a obra se
constitui como um longo relato com dupla instância de enunciação híbrida, a lírica e a
narrativa, ou seja, ela pode ser lida como um longo poema narrativo com intenções de
narras a Nação e os feitos dos políticos e do povo; nela percebe-se uma matéria épica
elaborada literariamente; percebemos os principais planos estruturais de um poema
épico que são o histórico, o mítico maravilhoso e o literário; identificamos o eulírico/narrador, o povo e o Honesto Pato, compondo o heroísmo coletivo da obra,
ligados pelo signo da viagem, porém essa realizada no âmbito psicológico, e apegandose ao pensamento crítico, sobre os problemas do país, à fé e a honestidade como as
únicas formas de enfrentamento possível diante da tirania e do fascismo e trilhando a
jornada heroica a fim de superar a crise política, econômica, moral e ética.
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A metodologia utilizada será a análise literária, entendendo o método de
“análise” no âmbito das Ciências Humanas, e, mais especificamente, no sentido que é
empregado nos estudos literários, tal como Moisés (2008), baseando-se em Prall (1967,
p.45), ou seja, como um procedimento metodológico que produz explicação e
interpretação. Isto é, analisar é uma forma de desmembrar as partes do todo e sondar
a malha do conteúdo que lhes é implícita, começando a análise pela superfície visível,
formada pela conexão das relações entre as unidades que a constroem, bem como a
estrutura dos componentes da camada profunda, pesquisando a teia dos significantes e
significados, de modo a oferecer dados seguros para a melhor avaliação e julgamento
do texto (PRALL, 1967, p.45 apud MOISÉS, 2008, p. 14).
Ainda, na análise dos aspectos épicos seguiremos a proposta metodológica de
Christina Ramalho (2013), que apresenta uma estratégia de leitura a partir da
identificação e análise crítica dos principais aspectos épicos comuns ao Gênero Épico
desde as primeiras manifestações épicas na antiguidade clássica até as formas épicas e
híbridas produzidas na contemporaneidade. Sendo assim, acreditamos que a obra Os
‘Gatos’ e o remédio (1959), pode ser apresentado como uma dessas formas híbridas
produzidas no século XX e que contribuem para refletir sobre o épico.
Sendo assim, cabe salientar que, não pretendemos provar que Os “Gatos” e o
“Remédio” (1949) é uma epopeia ou um poema épico, mas nosso objetivo principal é
expor, por meio da análise literária, os principais aspectos épicos observados na obra e
que a coloca em diálogo com o Gênero épico. Vamos a eles.
1. Os aspectos épicos em Os ‘Gatos’ e o remédio (1949)
Os “Gatos” e o “Remédio” (1949) (1949), de Fernandes Barbosa ´pode ser
considerado um livro de poemas, como intencionou seu autor, que apresenta os
aspectos híbridos, já aqui salientado e que daremos ênfase na análise em questão, que
são: a invocação, a proposição, a divisão em cantos, o plano histórico, o plano
maravilhoso, o plano literário e o heroísmo épico.
1.1. Sobre a divisão em cantos
Em relação à divisão em cantos, o poema está organizado em uma “Tábua”, que
remete às leis mosaicas do Antigo Testamento, na Bíblia da tradição judaico-cristã,
143

pondo em evidência a linguagem político-religiosa, e está dividido em duas partes, – que
nos lembra o Antigo e Novo Testamentos das escrituras sagradas –, que o poeta nomeou
como “1 ª Parte - os Gatos e o remédio” e “2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”. Uma
nomeação inventiva criativa83 que tem a função híbrida – seja na narração episódica,
seja na predominância temática.
Nesse sentido, ambas as partes estão estritamente ligadas e, na concepção do
eu-lírico - narrador, a ação dos personagens na primeira parte estão, de algum modo,
relacionadas com a atuação dos personagens na segunda. Ou seja, na primeira temos a
corrupção no cenário público da nação, na segunda teremos o discurso do corruptor no
âmbito privado, tentando corromper o “Honesto Pato” por meio de conselhos políticos
que representam a voz da experiência nos assuntos relacionados aos feitos e fatos da
política da Nação brasileira. Nesse caso, o diálogo com o intertexto bíblico pode ser uma
alusão crítica aos feitos anticristãos de personagens que, assim como Hitler, seus
seguidores, e outros, assumiam-se cristãos, mas ignoravam as leis divinas, entre elas
amar ao próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, etc.
As duas partes estão subdivididas poemas nomeados: a primeira, “1 ª Parte - os
Gatos e o remédio” , subdivide em oito poemas, seis sonetos e duas sextilhas, com
títulos explicativos “Abra, general, os seus ouvidos” (p.4), “Poeminha com muita
intenção” (p.5), “’Gato’ gosta é de carícia” (p.6), “Ficaram raríssimas fontes”(p.7), “A voz
de um fuzil” (p.8), “Quando será, meu Deus?” (p.9), “Origem da gataria” (p.10), “Oração
dos pobres” (p.11); a segunda, “Parte 2 – Conselhos ao Honesto Pato”, divide-se em
quinze sonetos que apresentam conselhos intitulados por algarismos romanos “I”
(p.14), “II” (15), “III” (16), “IV” (17), “V” (18), “VI” (19), “VII” (20), “VIII” (21), “IX” (22),
“X” (23), “XI” (24), “XII” (25), “XIII” (26), “XIV” (27), “XV” (28).
Pelo referencial numérico, e pelos referentes explícitos que fazem alusão ao
envolvimento do Brasil nas guerras mundiais, identificamos uma ideia de “recuperação
e recaída” dos países envolvidos nos conflitos internacionais, sobre os quais falam
Gilbert (2016), principalmente quando ele diz:
Estimulada pela divisão entre o Oriente e Ocidente, a causa da
unidade europeia ganhou força. Em 9 de maio, as indústrias de carvão
francesas e alemãs e toda a produção de ferro e aço francesa foram
colocados sob uma única autoridade. Em setembro, a União Europeia
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Categoria de Ramalho (2013).
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de Pagamentos foi criada, conectando quinze países europeus ao
Reino Unido e à área esterlina, em um acordo de défcits e seperávits
comerciais. Em 15 de junho, a Alemanha ocidental foi admitida no
Conselho da Europa. De forma crescente, a recuperação econômica
da Europa Ocidental se separava econômica e ideologicamente dos
vizinhos do leste. (GILBERT, 2017, p.379 – grifo meu).

Observa-se a semelhança da ideia de divisão em dois, a ideia de “pagamento”
após a Segunda – Guerra Mundial, e o simbolismo do número 15, referente aos países
conectados e que receberiam esse “pagamento”, e a data 15 de julho, de admissão da
Alemanha ocidental no “Conselho da Europa”. Assim, por meio de uma análise
comparada entre o texto literário e intertexto histórico, poderá perceber, com mais
ênfase, se há de fato uma relação crítica sugerida pelo poeta representada por meio dos
conselhos ao “Honesto Pato”, a fim de torna-lo um rico comerciante no cenário
internacional.
No relato épico da “Parte 1- os Gatos e o remédio”, o eu-lírico/narrador
apresenta um panorama do que considera “a origem da gataria” – que ele presumi ter
sido durante o Estado Novo – e a crise política e financeira causada pelos “gatos”, pondo
em evidência o agente político que teria poder para “frear” o roubo e a corrupção, e
como agiam os corruptos desde os políticos até o mais ambicioso comerciante local.
Propondo uma reflexão sobre a corrupção que vem “de cima” e contamina as camadas
mais baixas das estruturas sociais, por causa da crise comercial e dos altos índices de
inflação que, na obra, percebe-se e é relatada de forma crítica e crescente, identificado
em dois poemas, “Poeminha com muita intenção” e “Origem da gataria”. Vejamos
abaixo o primeiro:
O preço dos artigos aumentando...
E cada dia o povo definhando
Até morrer com bicho nos pulmões.
E como terminar êsse calvário?
Comércio livre, sem intermediário,
Fuzilamento para os tubarões.
O apregoado tecido popular,
Gente pobre jamais poude comprar,
Porque só tem pra turma dos milhões.
E como reprimir a bandalheira,
Que campeia na terra brasileira?
Encostando à parede êsses ladrões.
O câmbio negro- negro para nós
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Mas azul para os cabras que dão o bote –
Como um negrinho livre do chicote,
Se apresenta risonho nos balcões...
Que fazer para que isso tenha fim?
É promulgar a lei do camboim,
Para cima de todos os ladrões.
(sic. FERNANDES BARBOSA, 1949, p.5 – grifo do autor original)

Observa-se que “Poeminha com muita intenção” é composto por duas sextilhas
e uma septilha em decassílabos heroicos, forma poética tipicamente popular, cuja
intenção é dar ênfase a voz que, mesmo aparentemente extremista e animada pela
revolta, é solidária ao povo que sofre sendo vítima dos “tubarões”, que representam os
“pérfidos bandidos” ou “grandes comerciantes intermediários” ( FERNANDES BARBOSA,
1949, p.04,05,19).
Nesse poema, por meio da identificação do referente “Calvário”, percebe-se uma
aderência mítica do povo sendo sacrificado, que abordaremos com mais ênfase quando
tratar do plano maravilhoso, e a voz do e-u-lírico / narrador, que representa o povo
revoltado, chega ao extremismo de invocar “fuzilamento para os tubarões”. A linguagem
satírica do poema é forte e representa a “força de um fuzil”, conforme em “Origem da
gataria”:
Os preços têm subido e vão subir;
Como foguetes em noite de São João,
Enquanto a lenha, de rijo, não cair,
Nas paletas de cada tubarão.
É de fazer de fato a gente rir,
A ingenuidade da nossa Comissão,
Com Portarias querendo reprimir,
A desenfreada sanha de ladrão.
Os gatos se apossaram do Brasil,
E somente com a força de um fuzil,
Poderão se esquecer do Estado Novo,
Esse forno de falsa alvenaria,
Donde proveio a faminta gataria,
Para arrancar os olhos desse povo.
(FERNANDES BARBOSA, 1949, p. 10)

Na obra os Gatos representam os políticos corruptos que, segundo o eu-lírico, se
“apossaram do Brasil”. Observa-se que, na obra, todos os personagens são

146

representados por animais e isso pode ser uma resposta ao discurso Adolf Hitler. Nesse
sentido, Waldman (2009), ao falar sobre a linguagem do líder nazista, assim diz:
Abre o primeiro volume uma epígrafe de autoria de Adolf Hitler: “Os
judeus são indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos”.
Fazendo eco à epígrafe, a história será protagonizada por homens
animalizados: ratos (judeus), gatos (nazistas), porcos (poloneses), cães
(norte-americanos), sapo (francês), numa fábula às avessas, onde em
vez de dar voz aos animais, o autor ressalta e identifica o animal nos
humanos, situando um claro descompasso entre o tipo de história
apresentada e seu veículo – os quadrinhos, inaugurando um terreno
novo e controverso no que concerne à representação da Shoá
(WALDMAN, 2009, p.318).

Na primeira parte do poema, percebemos nitidamente essa animalização dos
homens em um cenário mais amplo, de forma mais pública. Como se revelasse, na voz
crítica e revoltada do eu-lírico, a corrupção, o roubo e o discurso das armas no cenário
nacional. Num país onde os seres humanos parecem ser guiados por seus instintos
animalescos. Assim, o poeta, por meio da representação, utiliza a própria linguagem de
Hitler não somente para criticar a atuação de políticos nazistas corruptos, que
representam os “Gatos”, e a corrupção de forma mais geral, indo além da “crítica a
partidos”.
Enquanto a voz do eu lírico / narrador vai relatando o cenário brasileiro
dominado pelos gatos, pela corrupção e roubo generalizado, sobressai com força a voz
de revolta que parece ver como única solução o uso das armas para resolver o problema
nacional, e por isso exige a atitude do General. Mesmo ouvindo a voz de um fuzil, o
poeta pretende manter a crença na regeneração dos gatos, conforme ele finaliza com
os últimos versos dessa parte intitulado “Orações dos Pobres” que ele parece se resignar
de sua condição humana que, por revolta, busca a solução na violência e voltar-se para
o divino, conforme vimos na invocação cristã.
A ideia de regeneração, no âmbito da política internacional, e tomando por
metonímia “gato” / nazistas / Partido Nazista / Alemanha, remete-os ao que explica
Gilbert (2013), quando fala da regeneração da Alemanha Ocidental no período pósguerra, ou seja:
A Alemanha Ocidental não fazia parte do Tratado do Atlântico Norte,
mas sua regeneração no pós-guerra estava de acordo com os ideais
democráticos do ocidente que sustentavam o conceito de existência
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da OTAN84. Em 23 de maio, a República Federal da Alemanha –
também conhecida como Alemanha Ocidental – passou a existir
oficialmente, com capital em Bonn, no Reno. Em 12 de setembro,
depois das eleições disputadas livremente, Theodor Heuss foi eleito
presidente, e Konrad Adenauer, chanceler. Nenhum dos dois tinham
feito parte do Partido Nazista. Ambos tinham se oposto aos excessos
do regime de Hitler. Adenauer tinha sido demitido como presidente
do Conselho de Estado prussiano por sua oposição ao nazismo e preso
duas vezes- em 1934 e 1944. (GILBERT, 2017, p.370-371).

Como democrata, o Fernandes Barbosa parecia favorável à regeneração dos
países envolvidos nas guerras mundiais, e embora a Alemanha Ocidental não fazia parte
dos doze países85 da que aderiram ao Tratado do Atlântico Norte, a voz do eu-lírico /
narrador parece defender que ela seja incluída nesse processo de regeneração, afinal
foi o Partido Nazista da Alemanha Ocidental que deu início às guerras mundiais.
Nesse sentido, observa-se que ler os poemas de forma isolada não seria a melhor
forma de interpretar a obra, pois não irá perceber a mudança da voz que invoca as armas
e, quase se redime, ao invocar o divino e pedir a regeneração dos corruptos, revelando
assim as marcas da ironia e que, embora o poeta use o discurso de invocar as armas, ele
o faz como uma representação realista da linguagem da época e defendendo a mudança
de atitude na linguagem e, principalmente, na atuação sócio-política dos personagens
envolvidos. Pois só assim será possível alcançar a face sublime e divina do herói honesto,
incorruptível e que abre mão da violência, como quem abandona as armas, conforme
veremos no poema “Oração dos pobres” (p.11), quando tratarmos da invocação.
Na “2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”, o relato épico está centrado na voz
do eu lírico narrador que tenta, a partir de conselhos , transformar o Honesto Pato em
um Ratão, caso se corrompa, ou até um Gatão, caso se envolva na Guerra, ou aceite
fazer contratos com om corruptos internacionais, e se torne um corrupto estrangeiro e
reproduza o sistema de corrupção. Nesses conselhos, percebe-se o mesmo cenário de
crise financeira crescente representado nos poemas da primeira parte, será possível
identificar no desenvolvimento lírico-satírico dos conselhos irônicos e que abordaremos
com mais ênfase quando tratarmos do plano histórico.
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OTAN – Organização do Tratado Atlântico do Norte.
Segundo Gilbert (2017), os doze países que aderiram ao Tratado Atlântico do Norte foram: “os Estados
Unidos, Canadá, reino Unido, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Dinamarca, Islândia
e Noruega” (GILBERT, 2017, p.370).
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Em suma, a divisão em cantos contextualiza com dois períodos críticos do Brasil,
a chegada da crise no Brasil, em 1930-1931, e o momento crítico da pós-guerra, partir
de 1943. Mas também, mostra o cenário do roubo e da corrupção no âmbito
internacional e nacional, nacional e local, público e privado.
1.2. Sobre a invocação
Em relação à invocação épica, percebe-se duas invocações em que o eu-lírico
narrador invoca a dois destinatários distintos: uma trata-se de uma invocação a um
destinatário pátrio86, outra uma invocação cristã87 ao “Senhor”. Tratam-se de dois
destinatários superiores ao poeta e ao povo e que revela a incapacidade do eulírico/narrador de solucionar os problemas, ou seja, pede ajuda para resolver os
problemas da nação. Com isso, o poeta estabelece um diálogo direto com a tradição
épica clássica, pois os poetas, quando utilizavam o recurso da invocação, fazia-o para
invocar as musas a fim de obter ajuda para composição da epopeia ou do poema épico,
tal como explica Ramalho (2013) quando diz que
Na epopeia, a invocação constitui, tradicionalmente, um recurso de
efeito retórico relacionado a uma pretensa disparidade entre a
dimensão do texto que vai ser escrito e o fôlego do (a) poeta (isa) para
realiza-lo. Assim, invocando a musa, registra o(a) poeta(isa) seu pedido
de inspiração, amparo, energia e clareza, para que o resultado seja
adequado à matéria épica enfocada (RAMALHO, 2013, p. 62).

Parece que o que serve de fôlego ao eu-lírico narrador não é a voz das musas,
mas a voz do discurso político – religioso que inspira poesia e também tenta “inspirar”
à corrupção do cidadão honesto, conforme observa nos conselhos ao Pato.
Sobre as invocações, a primeira o poeta nomeou como “Abra, General, os seus
ouvidos...”, e, por não está explicitado no corpo do poema referência há um general
específico, acredita-se que se trata de uma linguagem metonímica, em que o poeta
toma uma parte para se referir ao todo, ou seja, General para se referi às Forças
Armadas, que muitos brasileiros acreditam, ser uma das instituições responsáveis por
manter a ordem nacional, em momentos críticos e extremos. Vejamos os versos abaixo:
Abra bem, General, os seus ouvidos,
Para escutar as almas torturadas,
Que cruzam, por aí, esfarrapada,
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Conforme as categorias de Ramalho (2013).
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Na tristeza de todos os gemidos!
Arme-se da justiça das espadas
E mande seus soldados aguerridos,
Decapitar, ao longo das calçadas,
Os tubarões, os pérfidos bandidos.
Persiga e mate toda essa canalha,
A corja miserável que atrapalha,
De nossa Pátria a marcha ascensional.
Na Câmara se alguém gritar – não pode!
Mande o líder catar barbas de bode,
Fechando essa masorca nacional.
(FERNANDES BARBOSA, 1949, p. 04)

O eu-lírico narrador invoca o General em favor das “almas torturadas”, como se
o poema fosse escrito a partir dessas vozes. elo ano de publicação da obra, é possível
que esse general seja o militar Eurico Gaspar Dutra (1873 - 1974), pois esse, de 1946 a
1951, foi o décimo sexto presidente do Brasil, eleito pelo voto popular, e entre 1936 a
1945 foi ministro de Guerra. Ele foi também, após receber o apoio popular nas urnas,
um dos responsáveis pelo fim da ditadura do Estado Novo, que pode ser a “masorca
nacional” a qual o eu-lírico/narrador se refere, um lugar de bagunça, desordem,
intentonas, agitação, perturbação da ordem, anarquia, etc.
A segunda invocação, o poeta nomeou de “Oração dos Pobres”. Nela percebe-se
uma mudança de comportamento e o eu-lírico narrador que ao invés de invocar a força
humana invoca ao Senhor, pedindo que ele conduza os políticos corruptos à
regeneração. Vejamos abaixo:

VÓS que governais as terras e os oceanos,
Fazendo do mundo um brinquedo na mão,
Guiai, Senhor, os gatunos desumanos,
Pelo caminho da regeneração.
Fazei com que a nossa carne e o nosso pão,
Venham das mãos avarentas dos ciganos,
Com o peso exato, sem alteração,
Às mãos dos que sofrem tantos desenganos!
Convencei, Senhor, que o negociante deve,
Trazer ao pescoço, presa como um breve,
Essa Tabela que a vista lhe sombreia

150

Para evitar que a sua bárbara miopia
Baralhe os preços, em plena luz do dia,
E o leve, por engano, à Rua da Cadeia.
(FERNANDES BARBOSA,1949, p. 11 – destaque e grifo feitos pelo
poeta)

Conforme foi mostrado, quanto ao conteúdo, ambas invocações são
convocatórias88: na primeira, invoca a Pátria, ao General para que ele ouça as vozes do
povo, das almas torturadas; na segunda, invoca Deus em prol da regeneração dos Gatos
e da conscientização dos negociantes corruptos para que mudem de comportamento e
sejam justos em relação ao preço dos produtos que negociam, para que não sejam
levados à “Rua da Cadeia”.
Esse comportamento de invocar ao General e a Deus, remete que Ramalho
(2013) diz em relação as figuras invocadas pelos poetas
Com o advento do Cristianismo, a invocação a figuras da mitologia
pagã ou foi rechaçada ou utilizada apenas para enfatizar o aspecto
retórico e épico do “chamamento”. O destinatário da invocação
passou a ser Deus e/ou as figuras relacionadas à religiosidade cristã.
Outro procedimento passou, no entanto, a ser comum: a dupla
invocação – à musa e a Deus -, cabendo à primeira a cumprir uma
função decorativa, relacionada à tradição épica, e, ao segundo, ser, de
fato, o sustentáculo moral e religioso do canto (RAMALHO, 2013,
p.62).

Sendo assim, parece que em Os ‘Gatos’ e o remédio (1949) o General assume o
lugar das musas na invocação, que, de algum modo, recorda Getúlio Vargas, que fora
considerado “pai dos pobres” e “mãe dos ricos”. Logo, observa a mesma identificação
do feminino e da força militar associado à direita.
Ainda em relação à invocação, podemos interpretá-las no âmbito internacional,
considerando que as duas invocações ou chamamentos (ei), ao “General” e ao “Senhor”
podem ser referências, ou pistas, para indicar ao leitor um único destinatário pátrio, que
poderia ser o general Eisenhower (1890-1969), que atuou como general de cinco
estrelas no Exército Americano e foi comandante supremo das Forças Aliadas durante a
Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, a voz do eu-lírico /narrador, invoca diretamente
àquele que atuava diretamente nos conflitos armados e que, mais tarde, em 1951, veio
ser presidente da OTAN.
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Conforme as categorias de Ramalho (2013).
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Contextualizando com a referência do eu-lírico / narrador, a um governo ideal
que poderia ser eleito, de fato, e que deixaria de “alisar pelo de gato” (FERNANDES
BARBOSA, 1949, p.9), corrobora com as possíveis interpretações do destinatário ser: no
âmbito nacional, o general Dutra como aquele que seria eleito no Brasil, e colocaria um
fim na Ditadura do Estado Novo, recordando o Golpe de 30 chefiados por Getúlio
Vargas; no âmbito internacional, o general Dwight David Eisenhower, pois,
posteriormente, ele foi principal opositor do Partido Nazista, e um dos responsáveis em
pôr fim aos conflitos bélicos.
Nesse sentido, Gilbert (2017) dá um panorama da importância do general
Eisenhower no contexto internacional, o cansaço generalizado como um trauma
causado pelas guerras, e o desejo do fim desses conflitos:
Nos Estados Unidos, a questão da guerra na Coreia foi o centro da
campanha eleitoral durante o outono. O candidato republicano foi o
general Eisenhower, que, lançando mão de toda sua autoridade como
soldado – e, até abril, como o supremo comandante da OTAN-, se
utilizou da fadiga generalizada em relação à guerra para condenar
Truman pela maneira como lidara com o assunto e para identificar o
conflito como “guerra de Truman”. Em uma transmissão televisa
nacional em 24 de outubro, Eisenhower descreveu a Coreia como “o
cemitério de 20 mil americanos mortos” e prometeu que, se fosse
eleito presidente, poria fim à guerra. (GILBERT, 2017, p.400).

Sendo assim, o fato de considerar o general Eisenhower como possível
destinatário pátrio não anula ou invalida a invocação cristão, pois podemos interpretar
o primeiro destinatário dessa segunda invocação na dimensão explícita do discurso lírico
como Deus, em sentindo universal, e na dimensão explícita do discurso lírico o general
Eisenhower. Dessa forma, a invocação admite que Deus fica em primeiro plano e o
destinatário humano em segundo.
Com a necessidade de uma segunda invocação, que pode ter duplo sentido, a
Deus e aos homens, podemos dizer que a primeira invocação ao general Dutra perde
um pouco de força e assume um papel decorativo ou representativo daqueles que,
deixados levar pelo primeiro impulso, invocam as forças militares e as armas. Nesse
sentido, percebe-se a ideia filosófica e religiosa de cunho moral e didático que mostra,
por meio da representação literária, que em momentos de crises devemos invocar em
primeiro lugar a Deus e em segundo lugar aos homens, apelando para a fé e para a
regeneração.
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1.3. Sobre a proposição
Em relação à proposição em Os “Gatos” e o “Remédio” (1949), percebe-se duas
obedecendo a divisão em cantos: a primeira, dispersa e multifragmentada89; e a
segunda, nomeada90 como “apresentação”, destacada no início do poema.
Na “1 ª Parte - os Gatos e o remédio” a proposição é apresentada de forma
dispersa e tem múltiplos desdobramentos em vários poemas, que dão um panorama
geral da matéria épica que será tratada, são eles: “Poeminha com muita intenção”(p.05),
em que ele apresenta o cenário brasileiro dominado pelos gatos, pela crise financeira,
pelo roubo e pela corrupção; “Gato gosta é de carícia...” (p. 06), que ele apresenta a
barbaridade daqueles que detêm o poder e apresenta a frieza da violência da Gestapo,
polícia secreta da Alemanha Nazista de Hitler, cuja história é associada à torturas
psicológicas no “jogo de Gato e Rato”, que será aplicado ao “Pato” na segunda parte da
obra; “Fiaram raríssimas fontes...”(p.07), em que ele apresenta o jornal como raríssimas
fontes de onde ele bebe as notícias para composição literária; “A voz de um fuzil”(p.08),
onde ele apresenta a meditação do eu-lírico / narrador, e propõe uma literatura
pensante sobre os problemas do país; “Origem da Gataria”(p.10), em que ele propõe
que os Gatos se apossaram do Brasil durante o Estado Novo. No que diz respeito ao
centramento temático, trata-se, portanto, de proposições que tem enfoque no plano
histórico91, cujos conteúdos fazem referências à história do Brasil, pós Estado Novo, e
após as guerras mundiais, permitindo a contextualização com os conflitos internacionais
e seus reflexos na história da nação.
Na “2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”, a proposição consiste em um texto
metalinguístico e filosófico feito pelo próprio poeta, e é nomeada92 como
“apresentação”, conforme cito abaixo:
APRESENTAÇÃO
- Quem é o Honesto Pato?
- HONESTO PATO é todo aquele que se preocupa com o estado de
miséria do povo brasileiro.
É o cidadão que, apesar de explorado, não explora, apezar de roubado,
não rouba, e que, em matéria de política, vota por idealismo, por
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Conforme as categorias de Ramalho (2013).
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convicção, jamais mudando de partido por conveniência pessoal, coisa
tão comum nesta época de oportunismo e de falta de vergonha,
principalmente entre a casta dos políticos profissionais... os eternos
salvadores da Pátria. (sic. FERNANDES BARBOSA, 1949, p.13 – grifo do
autor original).

Nesse texto de apresentação Fernandes Barbosa apresenta não apenas uma
explicação filosófica e moral sobre a identidade do “Honesto Pato”, mas também deixa
registrado seu ponto de vista e sua crença sobre o verdadeiro ato heroico diante de um
cenário de roubo, corrupção e violência. Deixando entender, nas entre linhas do dito e
não dito, que a voz do eu-lírico / narrador, embora esteja em primeira pessoa, não se
trata dele mesmo, mas de uma representação identitária que será incorporada e
manifesta com extremo realismo, e sob a face do extremismo, nos conselhos dados ao
Honesto Pato, representando a voz do tentador.
1.4. Sobre o plano histórico
Para a elaboração do plano histórico o poeta se apropria de fatos e
acontecimentos históricos referentes às guerras mundiais, a ameaça iminente de
conflitos bélicos posteriores – como a Guerra da Coreia (1950-1953) no contexto da
Guerra fria (1947-1991), e a crise financeira, política e moral nesse período marcado por
guerras e, no cenário nacional, um período marcado pelas crises instaurada desde o
Estado novo e que ainda não havia sido superado, criando um ambiente ficcional muito
semelhante ao mundo real, tão semelhante que chega a causar certo estranhamento no
leitor que pode se questionar se o texto escrito se trata de ficção ou de uma escrita da
história.
Na obra, no que diz respeito às fontes, percebe-se que predomina as fontes
explicitamente referenciadas93, ou seja, identifica-se as referências às guerras mundiais,
à crise do café, á crise do Estado Novo, à atuação da Gestapo – polícia secreta da
Alemanha Nazista de Hitler, ao PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, à União Soviética,
aos Russos, Stalinismo – regime político da União Soviética de Stalin, entre outras. No
entanto identifica-se referentes não explícitos, geralmente podendo ser associados à
acontecimentos históricos no âmbito internacional. Vejamos abaixo, exemplo de fontes
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explicitamente referenciadas que compõem, de forma fragmentada, o plano histórico
do poema:
Segue o exemplo daquele petebista,
Que em sordidez tem panos para manga
E na difícil arte de golpista
Trabalha e larga o próximo de tanga.
No sorriso nipônico e budista
Traze, como no fundo de uma sanga,
A imensa falsidade stalinista,
Que faz do povo um manso boi de canga.
Do partido que for majoritário,
Ponhas logo teu nome no fichário,
Desprezando o pessoal da oposição.
De homens como Borghi te aproxima
E olhando o panorama lá de cima,
Embriaga-te nas nuvens de algodão.
(sic. FERNANDES BARBOSA, 1949, p. 16 – grifo do poeta)

Vejamos agora, exemplo de fontes explicitamente não referenciadas que ajudam
a compor, o plano histórico do poema:
Como esquadrilha russa de aviões,
Dizem que os gafanhotos já chegaram,
Devorando as imensas plantações,
Que mãos abençoadíssimas plantaram.
Mas existe uma verba de milhões,
Que os nossos governantes decretaram,
Destinadas ao combate dos saltões,
Que em forma de ovóide para traz ficaram.
Mete os peitos, Honesto, resoluto,
E banca um japonês bárbaro e bruto,
Nesse combate que se vai travar.
Aplica a verba toda nessa guerra
E espera o vento bom que vem da serra,
Para atira-los, um dia, para o mar!
(sic. FERNANDES BARBOSA, 1949, p.20)

Esse tipo de identificação direta da realidade no texto ficcional é muito comum
em obras literárias extremamente realistas, como é o caso de Os “Gatos” e o “remédio”
que tratam de problemas contemporâneos ao autor, de forma violenta e, até fascista,
tal como é a realidade que o poeta ambiciona criar e, de certa forma, acaba criando. É
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um plano histórico que vai sendo narrado de forma fragmentada94, onde a história é
contada a partir de fragmentos identificáveis seja na revolta na voz do eu-lírico /
narrador na “1 ª Parte - os Gatos e o remédio” e nos conselhos na “2ª Parte – Conselhos
ao Honesto Pato”.
1.5. Sobre o plano maravilhoso
Em relação às fontes das imagens míticas usadas na elaboração do plano
maravilhoso de Os “Gatos” e o “remédio” (1949), observa-se que correspondem à fontes
míticas híbridas95, sendo construído a partir da hibridização de imagens míticas do
simbolismo animal, enraizadas na cultura popular, constituindo-se como fontes míticas
tradicionalmente96 usadas para explicar determinado comportamento humano, e de
referenciais mítico – simbólicos da tradição judaico-cristã. Representando a luta do bem,
a partir da busca pelo maravilhoso religioso, contra os feitos malignos de personagens
que se comportam como animais.
Assim, temos a aderência mítica no plano maravilhoso: dos gatos – que
representam os políticos corruptos estrangeiros que se apossaram do Brasil, e que
parece ser amigo do Pato; os Ratos – que representam os políticos corruptos brasileiros,
e que pode ser devorados pelos Gatos; o Pato – representa o cidadão honesto, político
honesto que se preocupa com o estado de miséria dos pobres; os tubarões –
representam os grandes empresários envolvidos com corrupção; os cabras –
representam os pequenos comerciantes também corruptos, que tem pouca visão, mas
que se acham espertos; ovelha – representa o povo enganado pelos comerciantes.
Pela teoria de O Simbolismo Animal, conforme explica Jean Paul Ronecker
(1997), temos as seguintes explicações para as imagens dos animais incorporados na
aderência mítica no texto, principalmente na “1 ª Parte - os Gatos e o remédio”, embora
sejam retomados também na“2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”, são elas: o gato
tem sua imagem associada ao outro mundo, ou seja, é a fortaleza de outro mundo
(RONECKER, 1997, p.323), daí entendemos porque, no poema, ele representa o
estrangeiro, aquele que veio de fora e se apossou do Brasil; o rato tem sua imagem
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associada a “uma criatura noturna e perigosa” simbolizando “o roubo, o ladrão”
(RONECKER, 1997,p.348); os tubarões simbolizam um terrível predador do mar temido
pelos pequenos animais marítimos (RONECKER, 1997, p.205), ou seja, é um peixe grande
que devora peixe pequeno, no texto literário, representa os grandes empresários
envolvidos em corrupção que irá devorar pequenos comerciantes; as cabras, feminino
de bode, simbolizam a “mãe nutriz”, da “iniciadora”, e “da grande provedora”, no texto
podem estar associados à burguesia; ovelha, simboliza a fronteira entre o mundo dos
vivos e além (RONECKER, 1997, p.284),
Em relação ao Pato, que é o personagem central na “2ª Parte – Conselhos ao
Honesto Pato”, segundo Ronecker (1997), ele representa “um enganado”, e geralmente
sua imagem está relacionada a um casal, o pai e a mãe, simbolizando a união e felicidade
conjugal (RONECKER, 1997, p.156). Daí, talvez, a justificativa para as duas invocações, a
primeira associada ao general, que assume o lugar das musas, e a de Deus que
representa a imagem sagrada de “Deus – Pai”.
Enfim, é o humano tratado como animal no mundo selvagem, onde há a presa e
há o predador e um sempre pode acabar sendo devorado pelo outro. Assim sendo, a
aderência mítica da tradição judaico-cristã irá funcionar como uma forma de vencer os
feitos animalescos e aproximar o homem de Deus.
1.6. Sobre o plano literário
Na elaboração do plano literário o poeta se apropria de uma linguagem
intertextual com a História, fazendo referências diretas a ela e questionando e
problematizando questões bastante problemáticas que acabam sendo incorporadas na
ficção que acaba trazendo muitos elementos da realidade e acaba sendo um discurso da
própria História e para entender só lendo, de forma interdisciplinar e à luz dos fatos
históricos.
Ainda em relação ao uso da linguagem, percebe-se que predomina a linguagem
lírico- simbólica97. O poeta se apropria de referentes míticos simbólicos para explicar os
personagens e para isso utiliza diversos recursos de linguagem lírica, tais como:
comparações, metáforas, metonímias, ironias.
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Exemplos de comparações no texto são: “Como um velho caboclo a matutar” (p.
08), “tangendo esse povo como ovelha”(p.08), “De homens como Borghi te
aproximas”(p. 16), “Como aquele Fouché do tempo antigo”(p.17), “Chegaram como
simples imigrantes” (p.19), “Pelado como filho de ratão/ mas esperto, talvez, como
jaguar”(p. 21), “Quem reflete assim como espelho” (p. 27), “Do que subir na vida como
Gato” (p. 28). Essa linguagem comparativa, que o poeta utiliza, contribui para a
construção da identidade dos personagens, principalmente do herói, que exploraremos
mais adiante, e os outras personagens que são os vilões responsáveis pela infelicidade
do herói, do povo, do Pato.
São exemplos de metáforas no texto: “Fuzilamento para os tubarões”(p. 05),
“Gato só gosta é de carícia”(p.06), “Livrar o povo dos chacais” (p. 07), “Os gatos se
apossaram do Brasil” (p.07), “Enquanto os Gatos pulam para a frente / O Pato, à
retaguarda, vai ficando” (p. 18), “Todo mundo conhece os tubarões” (p. 19), “Torna-te
negociante, amigo PATO”(p. 19), “Dizem que os gafanhotos já chegaram” (p. 20),
“Enquanto o Pato vive na pobreza” (p. 21), “O Estado Novo, meu Honesto Pato”(p.22),
“Se tiveres, meu Pato, um pistolão” (p. 25), “Para fazer-te um Gato refinado” (p. 26), “Brasil que estava aqui, Gato comeu!”(p.28). Essa linguagem metafórica é uma
comparação que é incorporada de forma mais direta e cria um sentido mais ficcional
para o texto, cria uma linguagem mais simbólica e mais hermenêutica, tal como um
código que precisa ser traduzido, interpretado.
Identifica-se o uso recorrentes de pronomes de tratamento e possessivos para
aproximar o eu-lírico narrador do herói, e distanciar do discurso das armas e da
corrupção, mesmo quando é proferido por ele. Exemplos de pronomes de possessivos
são: “seus ouvidos”(p.04), “interrogo meus botões”(p. 08), “Diante dos meus olhos
cismarentos” (p. 08), “Quando será, meu Deus”(p.09) “Nossa comissão”(p. 10), “nossa
carne, nosso pão”(p. 11), “A gente finge que não tem memória” (p. 24), “Pois tenho fé
em meu Honesto Pato”(p. 28).
Além dos pronomes possessivos, percebe-se o uso recorrente de pronomes
demonstrativos, que demonstram a realidade de forma quase documental, referente à
história ou ao caráter e atuação de algum personagem, como por exemplo: “essa
masorca nacional”(p. 04) “esses ladrões” (p.05), “E como terminar esse calvário”(p. 05),
“Que fazer para que isso tenha fim”(p. 05), “tangendo esse povo como ovelha” (p. 08),
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“deste povo”(p.10), “Joga fora esse espírito de luta”(p. 15), “Peregrina através desses
partidos”(p.15), “Segue o exemplo daquele petebista” (p. 16).
Percebe-se ainda, o uso de pronomes pessoais, usador para se incluir no tecido
popular, como parte do povo, ou para mostrar sua relação pessoal com Deus, vejamos
os exemplos quando diz: “Câmbio negro – negro para nós” (p.05), “Se eu tivesse poder
e autoridade” (p.06), “VÓS, que governais as terras e os oceanos” (p. 11).
Em suma, percebe-se, por exemplo nos versos citados acima, que se trata de
uma linguagem híbrida lírica-simbólica que mistura o político e o religioso. Assim sendo,
no tocante ao reconhecimento do lugar da fala autoral, a voz do eu-lírico / narrador é
engajada98 e representa a linguagem de crise, lembrando a linguagem do maneirismo.
Aspecto esse que deve ser analisado com mais ênfase em estudos posteriores.
1.7. Sobre o heroísmo épico
O herói de Os “Gatos” e o “remédio” é o “Honesto Pato”, que tem sua
honestidade provada durante a “2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”, e ele é
explicado, nas palavras do poeta na proposição que introduz essa parte, conforme vimos
anteriormente, ou seja é “é todo aquele que se preocupa com o estado de miséria do
povo brasileiro. [...]. (FERNANDES BARBOSA, 1949, p.13). Ou seja, trata-se de um herói
coletivo99, que engloba, inclusive o poeta, pois a realização literária dessa obra já põe
em evidência tal preocupação.
Trata-se de um herói híbrido com suas fraquezas, mas também com virtudes
como a fé e a crença para vencer o cenário de crise, corrupção e violência. Ele que age
nesses dois planos, histórico e mítico, e que tem um enfrentamento humano existencial
diante do discurso fascista que ora parece exaltar as armas, a violência, mas que é
vencido pela redenção do povo e do eu-lírico / narrador que optam pela mudança do
comportamento e discurso fascista e pela busca do caminho da fé e da oração, conforme
vimos no poema “Oração dos Pobres”, quando falamos sobre a invocação.
Quanto ao percurso do herói, ele transita do plano histórico para o
maravilhoso100. Ou seja, a viagem do herói se dá no âmbito psicológico, no processo de
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reflexão sobre a realidade histórica do país, iniciando no interior do eu-lírico, nas “horas”
que ele passa matutando com seus botões, como em “A voz de um fuzil”, escrito em
sextilhas, representando o processo reflexivo do povo que ocupa a infraestrutura do
país e sente-se oprimido e sufocado por aqueles corruptos que ocupam e dominam as
estruturas sociais, não só no âmbito da política, mas também da polícia, por exemplo,
que, corrompida e aliada aos políticos corruptos, tentará demolir à superestrutura do
Estado, da Nação, e do texto literário.
Logo, o herói coletivo é um sujeito histórico que, por meio da comparação,
representa “um velho caboclo”, isto é, pode ser qualquer um do povo que se preocupa
com a “miséria do país”. Vejamos abaixo, o “A voz de um fuzil”, que comparando com a
proposição da “2ª Parte -Conselhos ao honesto Pato”, revela de forma sutil que o
próprio eu-lírico / narrador pode ser o “Pato”, pois tanto o “velho caboclo” como o
“Pato” representam aquele que se preocupa com a miséria do país:
Ás vezes passo horas a pensar,
Como um velho caboclo a matutar,
Na crescente miséria do país...
E pensando interrogo meus botões
Porque motivo a praga dos ladrões
Não se pode cortar pela raiz?
Interrogando torno a interrogar,
Qual o melhor processo de acabar
Com a maldita corja de larápios,
Que tangendo esse povo como ovelha,
Traz o lápis agúdo atraz da orêlha,
Para alterar o preço dos cardápios?
E diante de meus olhos cismarentos,
Que sonham com crepúsculos nevoentos,
Surge a imagem delgada de um fuzil,
A gritar para cinco mosquetões:
- O Brasil acaba com os ladrões,
Ou os ladrões acabam com o Brasil!
(sic. FERNANDES BARBOSA, 1949, p.8)

A aderência mítica ocorre com a associação do povo com a “ovelha”, que no
campo referencial simbólico tem sentido semelhante ao “cordeiro”, por ser da mesma
família, porém, a ovelha é a mãe do cordeiro. Por metonímia, o povo associado a esse
referente simbólico remete Jesus, o Cordeiro sacrificial, ofertado por Deus como
sacrifício pacífico pelos pecados da humanidade.
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Nesse sentido, o povo já havia sido associado à Cristo pelo referente do
“Calvário”, em poeminha com muita intenção, já citado anteriormente. Corroborando
para a aderência mítica de Jesus Cristo na identidade do povo. Ou seja, assim como o
Messias foi crucificado e enfrentou seu calvário, vencendo a morte, assim também o
povo seguia definhando para o calvário.
Na “2ª Parte – Conselhos ao Honesto Pato”, o poeta consagra o “Pato” como
herói, pois resiste aos conselhos da voz do eu-lírico/narrador que representa a voz do
tentador e lembra, inclusive, quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, quando a
serpente, um arquétipo de Satanás, mostrou-lhe a glória do mundo. Segundo o texto
sagrado, Cristo usou a palavra para vencer as investidas do mal. Em Os ”Gatos” e o
“remédio” (1949), o Pato passa silenciado por toda sua jornada, ignorando os conselhos
tentadores da voz que deseja corromper. Percebe-se que a identidade do “Pato”, que
já sabemos que é alguém que “se preocupa com o estado de miséria do povo
brasileiro...”, será definida, também, pelos conselhos. Vejamos abaixo, alguns para meio
de exemplificação:
Tabela 1: Análise dos conselhos ao “Pato”
Alguns Conselhos

Logo: Identidade do Pato é...

É aconselhado a seguir o movimento da turma corruptos, e se
transformar em um Rato, político corrupto brasileiro, pois só assim
terá maior merecimento aos olhos do corrupto (p. 14)

- Não faz parte da turma dos
corruptos
- Não é um Rato
- Não têm tanto merecimento
na visão dos corruptos
- Tem um espírito de luta
- É silenciado
- É partidário

É aconselhado a jogar fora o espírito de luta que o destina ao
esquecimento, a ouvir enquanto o chefe fala, peregrinar pelos
partidos (p.15)
É aconselhado a se aproximar e seguir o exemplo de políticos
corruptos, como Hugo Borgi, por exemplo (p. 16)

- É tentado à corrupção

É induzido a transformar-se num cabotino, num bajulador, a
desembuchar, e entrar no Cordão dos puxa, ou seja, na expressão
popular ser um puxa-saco e ser cherêta, entregar os companheiros
(p.17)

- Não desembucha
- Não é puxa-saco
- Não é bajulador
- Não é cherêta

É induzido a topar o contrabando, e a não querer gente pronta no
seu bando, ou seja, só pessoa que esteja disposta a contrabandear,
pois a polícia deixa passar o contrabando (p. 18)

- Parece não fazer parte do
contrabando

É induzido a seguir o exemplo de negociantes desonestos (p.19)

- Não é um negociante
desonesto
- É alguém que tem autoridade
para aplicar a verba nacional na
Guerra

É aconselhado a se envolver no combate e pegar o dinheiro, a verba
de milhões do Governo, e aplicar na guerra (p.20)
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Fala ao Pato que, o Rato está fazendo riquezas com contratos de
café no exterior, enquanto o Pato vive na pobreza (p.21)
É aconselhado a jogar na política, começar apostando no nacional e
depois apostar no estrangeiro (p. 24)

- Não fez fortunas, comparado
aos Ratos e Gatos desonestos e
corruptos
- Não é de fazer jogo na política

É aconselhado a passar a ser milionário, e depois que se transformar
num grande capitalista, usar uma pistola para defender a lavoura,
sua propriedade, para a Glória do Brasil, ou seja, como capitalista,
deve defender os próprios interesses (p.25)

- Não é milionário

É aconselhado a ser um Gato refinado, pois a época é do Avança, ou
seja, de avançar como Gato (p. 26)

- Não é beneficiado com a
política do Avança
- Não avança, fica na retaguarda

Fonte: FERNANDES BARBOSA, 1949.

Em síntese, no decorrer do relato épico, o Eu-lírico narrador parece aplicar um
jogo discursivo, um jogo de “Gato e Rato”, como se, talvez, intencionasse pegar o “Pato”
em alguma armadilha. Vejamos abaixo o anagrama que sintetiza:
Figura 1: Anagrama do jogo discursivo de “Gato e Rato” aplicado ao “Pato”

Forçar a
falar

Transformar o
Pato em Rato
(se envolver
com corrupção
na política
brasileira)

Tortura
discursiva e
psicológica

Jogo de
Gato e Rato

Transformar o
Pato em Gato
(se envolver
com corrupção
internacionais)

Fazer se
corromper

Tentar
descobrir
algo que o
incrimine

Induzir a
cometer
crime

Fonte: Elaboração própria a partir da análise de Os “Gatos” e o “remédio” (1949)
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Findada a jornada psicológica, e por não conseguir arrancar do “Pato” palavra
alguma, sem conseguir corrompê-lo, e por não encontrar nada que o incrimine, o eulírico / narrador reconhece a Honestidade do Pato e o exalta. Vejamos abaixo, no poema
final que derruba as máscaras da ironia e exalta o “Pato” por sua honestidade e seu
caráter ético e moral.
Tenho gasto saliva, inutilmente,
E todo meu latim pregado em vão...
De um homem sério que nasceu decente,
Não é possível se fazer ladrão.
A bandalheira pode estar na frente,
Convidativa como um chimarrão,
Porque passa meu Pato indiferente,
Sem a mais leve cócega na mão.
A causa dessa fibra extraordinária,
Provém de uma infecção hereditária,
Que trouxeste na corda umbilical.
E que adianta, amigo, meus conselhos,
A quem reflete, assim como espelhos,
A figura robusta da moral?
(FERNANDES BARBOSA, 1949, p. 27)

Conforme explicado quando analisamos o sentido de ética moral nesse poema,
corresponde à ideia no sentido de ηθοζ (êthos) que está mais próximo do que se
conhece por ética, isto é, de “modo de ser” e de “caráter”. Durante essa jornada
psicológica, e apesar das investidas corruptíveis do eu-lírico / narrador, o “Pato” parece
se manter firme e não se corrompe, ou seja, ele parece não se se deixar influenciar pela
corrupção. Por outro lado, a “atitude de silenciar também pode revelar habilidade em
se desviar de armadilhas ou ciladas arquitetadas por pessoas que ficam espreitando o
outro em busca de uma falha moral e ética para desmoralizá-lo socialmente” (OLIVEIRA,
2020, p.90). Assim, o silêncio pode ser visto como um ato de heroísmo.
Pensando no sentido “moral e ético” percebe-se
os traços caricaturais da ironia, sob a ótica do eu-lírico / narrador: de
um lado, percebem-se aqueles que são extremamente corruptos; de
outro, aquele é extremamente honesto, ou aparenta ser. No poema
citado acima, percebe-se a exaltação do Pato por suas virtudes morais,
porém o eu-lírico / narrador, pode também estar sendo irônico, pois
trata a honestidade como algo inato ao ser humano que provém de
uma infecção hereditária. Na verdade, parece que ele está atribuindo
mais um valor negativo à identidade do eu-lírico / narrador ao qual
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representa, pois este parece desconhecer que o moral não é algo
inato, mas desenvolvido ao longo da vida humana, a partir de trocas
experiências coletivas e sociais. Assim, o paradoxo no poema revela a
outra face da ironia e a descrença do eu-lírico de encontrar um cidadão
honesto naqueles tempos de crises no século XX (OLIVEIRA, 2020,
p.90).

Mesmo assim, considerando esse possível aspecto negativo, o que revela a
fragilidade do herói, e le que o “Pato”, por ser um herói coletivo, também pode ser um
reflexo do próprio “eu-lírico/narrador”, sua preocupação com os problemas sociais, seu
engajamento, sua mudança que revela uma evolução de sua condição humano
existencial, são superiores às suas possíveis fraquezas. Assim sendo, seu caráter heroico
é ratificado no poema seguinte:
Ás veze, sem querer, fico descrente,
Dêste país em que gatuno é mato,
Que brota cada vez mais florescente,
Quando se funda um novo Sindicato.
Mas creio que o Brasil irá pra frente,
Pois tenho fé em meu Honesto Pato,
Que prefere viver modestamente,
Do que subir, na vida, como GATO,
Às mãos imaculada do Honesto,
Ponham o que o Brasil tenha de resto,
A sombra da pilhagem que sofreu.
Pra que amanhã as trêmulas velhinhas,
Não digam às suas cândidas netinhas:
- Brasil que estava aqui, GATO comeu!
(FERNANDES BARBOSA, 1949, p.28)

Logo, observa-se que o heroísmo do “Pato” é confirmado quando o eu-lírico /
narrador manda que entregue nas “mãos imaculadas do Honesto” o que o “Brasil tenha
de resto”, ou seja, que entregue nas mãos do “Pato” o que sobrou do Brasil antes que
seja tarde e o país seja devorado pelos GATOS, que poderia comprometer, ainda mais,
o futuro da Nação.

Considerações finais
Conforme foi mostrado neste trabalho, por meio da análise, a obra Os “Gatos” e
o “remédio” (1949), de Fernandes Barbosa, pode ser lido como um livro de poemas, mas,
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também pode ser lido como um longo poema narrativo que relata a história da Nação
no período pós guerras e pós Estado Novo. Na obra, percebe-se os aspectos épicos que
a coloca diretamente em diálogo com o Gênero épico, são eles: proposição, invocação,
divisão em cantos, planos histórico, mítico e literário, e heroísmo épico. Assim sendo,
apontamos, nessas últimas considerações a importância de desenvolvimentos de
estudos voltados a analisar com mais profundidade, que a permitida em um artigo, tais
aspectos épicos, com ênfase, principalmente, no plano histórico, que precisa ser melhor
explorado, e o heroísmo épico, devido o caráter ambíguo dos personagens do eu-lírico
/narrado e do Pato.
Cabe salientar também, a importância de desenvolver trabalhos voltados à
análise da intertextualidade literária em Os “Gatos” e o “remédio”, que embora
percebida, não foi abordada sob a justificativa de não deixar o texto demasiadamente
longo. Nesse sentido, os principais intertextos identificados foi Os Miseráveis (1862), de
Victor Hugo – por causa dos referentes a “Gato” e “Rato”, e da linguagem filosófica,
política e religiosa, e pela filosofia dos conselhos – Dom Casmurro (1899), de Machado
de Assis – por causa da filosofia Humanitismo e da frase “Ao vencedor, às batatas!” - e
O primo Basílio (1878), de Eça de Queirós- pela referência a Acácio Conselheiro.
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ACHEGAS SOBRE O SIMBOLISMO DO EPÍTETO
ADDITIONS ABOUT EPITHETIC SYMBOLISM
Amós Coêlho da Silva101
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Preito a Junito de Souza Brandão:
“Sidus,-eris é constelação, donde considerare,‘considerar’, é "examinar atenta e
respeitosamente os astros e sondar-lhes as disposições". Cícero já emprega
a expressão sidera natalicia (De Diu. 2, 43, 91), ‘astros que presidem
aos nascimentos’ e determinam as sequências da vida dos que
nascem sob sua tutela.” (BRANDÃO, Introdução: 15 v.I)
RESUMO: Formulações etimológicas do epíteto desde a épica clássica. Comparação entre o homem de
outrora com o de hoje e entre sociedades arcaicas e primitivas, com recorrência a apontamentos teóricos
de comentadores, mitógrafos e filósofos, para observar interdisciplinarmente a presença de alteridade
nos diálogos. Em destaque o jogo intertextual no tempo histórico, evidenciando relações entre expressões
poéticas e religiosas, para assinalar linha poética em formas épicas e de romances, ao lado do sagrado
nos mitos. Conceito etimológico de epíteto no herói, no elemento divino e na ação ora divina, ora heroica,
com realizações sublimadas ou com as criações astutas de trickster.
Palavras-chave: etimologia; epíteto; poesia; mito.
ABSTRACT: Etymological formulations of the epithet since the classic epic. Comparison between the man
of yore and that of today and between archaic and primitive societies, with recurrence of theoretical notes
from commentators, mythographers and philosophers, to interdisciplinarily observe the presence of
otherness in the dialogues. Highlighted the intertextual game in historical time, showing relationships
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between poetic and religious expressions to mark a poetic line in epic and novel forms, to mark a poetic
line in epic and novel forms, alongside the sacred in myths. Etymological concept of epithet in the hero,
in the divine element and in action, sometimes divine, sometimes heroic, with sublimated achievements
or with the cunning trickster creations.
Keywords: etymology; epithet; poetry; myth.

Introdução
A construção etimológica do epíteto na épica homérica projeta o que Emil
Staiger sublinhou como sua essência fundamental: a apresentação. Ressalve-se, desde
este início, que nem sempre nos debruçaremos sobre passagens de gênero épico para
evidenciar caracterizações estilísticas típicas dele e que o principal escopo será realçar
a exemplaridade épica de Homero se instalando, primeiramente, no texto da epopeia
vergiliana, com a contingência do relato mítico, onde se amalgama com seus arquétipos
míticos nos interstícios de novos horizontes, como a fundação das muralhas romanas e,
depois, se imiscui, intertextualmente, em romances e em outras formulações de gênero
literário.
Em uma das apresentações na Odisseia, temos a singularidade das lágrimas do
herói, como aquelas de Odisseu, quando, no canto VIII, verso 531, pranteava 102, como
Mulher que chora sobre o corpo do marido (verso 523): entretanto, como enunciação
homérica, somente o rei Alcínoo percebeu-lhe o pranto. Este nobre rei dos feácios,
dotado de discrição, não permitiu que alguém mais notasse. Não deixou seu hóspede
sentir-se deslocado e encerrou a apresentação de Demódoco, para, em seguida, solicitar
discretamente a revelação de sua identidade, até então oculta, como se lerá mais
adiante, inclusive em outra passagem além, teremos em Gonçalves Dias, algo bem
semelhante, inclusive quanto à significação das lágrimas.
Faremos, pois, frequentes cotejos, de múltiplos modos. Por exemplo, uns entre
o homem de outrora em relação ao de hoje; outros, entre civilizações e comunidades
arcaicas e primitivas com identidades totalmente diferentes, a fim de obter
fundamentação interdisciplinar, retirando de culturas díspares o máximo de alteridade,
bem como o mais exemplar no jogo intertextual de interlocução nos seus diálogos e nas
suas linguagens.
Em Gênesis 2:20, há um indicativo da força significativa do “nome”, quando Javé
Deus chamou o homem para nomear os animais: O homem deu então nome a todos
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animais. Nas duas menções bíblicas (Isaías 7:14; Mateus 1:23), Emanuel, significando
Deus conosco, é uma respeitosa saudação ao nome.
Por isso, precisamos indagar por que Graciliano Ramos (1892 - 1953) não pôs
nomes nos filhos e a comunicação é indicada apenas como “menino mais velho” e
“menino mais novo”, e até se destacam como dois capítulos, o V e o VI, só assim
intitulados. Mas a cachorra tem um nome: Baleia. Esta passagem literária vai além do
termo “infante”, dicionarizada, a partir do latim infans, infantis, aquele que não fala.
Historicamente, como bem o aponta Houaiss Eletrônico: em Portugal e Espanha, filho
de reis, porém não herdeiro do trono.
Uma situação emblemática de linguagem, pois os adultos se relacionavam desse
modo com as crianças de outrora. Entre nós modernos, inclusive menosprezando uma
ação infantil na vida doméstica mantivemos interruptores, maçanetas de portas etc.,
por longa data, fora do seu alcance, mesmo quando eles já contavam com certa idade.
No caso de Vidas Secas, isso se dá emblematicamente devido ao obscurantismo
social das crianças nordestinas, se levarmos em conta o fato de a cachorra Baleia se
projetar pelo próprio nome dela entre os adultos nordestinos. O outro que completava
a família era o papagaio. Dele se fala logo no primeiro capítulo, num discurso indireto
livre com a marca do pretérito mais-que-perfeito e sem a formalização expressa do
pronome sujeito, cuja conotação é a importância do nome ou competência da palavra e
reproduz precisamente o pensamento de Sinhá Vitória:
Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando
a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo.
Ordinariamente a família falava pouco. E depois daquele desastre viviam
todos calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava,
tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra.

Note-se também o louro em peculiar segregação, e, portanto, o seu valor
simbólico, num jogo da força da tradição do juízo coletivo, aliviando a culpa do crime,
Sinhá Vitória se liberta ou se purifica nesta sua subjetivação.
Platão (427 a 346 a.C.), no seu diálogo Crátilo, faz reflexões sobre questões
etimológicas do nome, as quais já remontam a uma preocupação homérica. Note-se
também que o termo etimologia que significava para os antigos ‘étimon légein’, dizer a
verdade, o que levou Cícero (Pro Cluentio 130) a traduzir em latim por “veriloquium,
notatio”, (dizer a verdade / ação de marcar com um sinal). Como sói, Sócrates, seu
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mestre, participa como mediador, mas observando a cilada na origem da palavra, quer
se tome as ilações da personagem Crátilo que defende o princípio de imposição da
linguagem aos homens por necessidade da natureza (‘phýsis’), quer se tome sua
imposição por costume, convenção (‘nómos’/’thésis’), conforme a personagem
Hermógenes. Há uma insatisfação irônica nas interpelações socráticas do texto
platônico em tela: busca-se uma autêntica verdade do “ser”, no sentido de ‘ousía’/
‘gígnomai’.

Mito e nome
Com efeito, um poema, que, em grego ‘poíema’ é coisa feita; invenção, se
aproxima bastante do mito, inclusive no sentido de ‘mýthos’, palavra, discurso... Dito de
outro modo: a verdade poética ou mítica são caminhos simbólicos para revelação do
real ao homem, seja quanto à sua subjetivação como reação coletiva ou individual. É
assim, em menino mais velho e menino mais novo de Graciliano Ramos. Eles não são,
como diria Durval Muniz, um expurgo, dado o discurso oligárquico que se escarnece,
atualizando imagens e estereótipos em relação ao nordestino na mídia e memória do
sul e sudeste brasileiro. Eles, de fato, são a separação das linguagens, conforme a Pax
culturalis, como a conceituou Roland Barthes: o não compartilhamento da interação
social entre polos de linguagem que se excluem, como entre a do nordestino e a do
sudeste ou sul. No dizer de Barthes: a cultura é, de certa maneira, o campo patológico
por excelência onde se inscreve a alienação do homem contemporâneo (palavra certa,
a uma só vez social e mental). (1986: 107. Grifo do Autor)
No poema épico103, de João Cabral de Melo Neto (1920 - 1999), Auto do Frade
Frei temos uma representação de rivalidade, no sentido de separação de linguagens e
luto permanente (Idem, ibidem: 106) entre os aliados sul e sudeste contra o nordeste,
como teorização de Barthes em seu ensaio de 1971: A Paz Cultural.
A propósito do termo separação, tomemos brevemente Erich Fromm, in A Arte
de Amar: O homem – de todas as idades e culturas – vê-se diante da solução de uma e
mesma questão: a de como superar a separação, a de como realizar a união, a de como
transcender a própria vida individual e encontrar sintonia.
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Daí, nos eventos míticos, como se lê em Brandão, v.III, p. 23, os ritos iniciáticos:
Separando-se dos seus e, após longos ritos iniciáticos, o herói inicia suas
aventuras, a partir de proezas comuns num mundo de todos os dias, até
chegar a uma região de prodígios sobrenaturais, onde se defronta com forças
fabulosas e acaba por conseguir um triunfo decisivo. Ao regressar de suas
misteriosas façanhas, ao completar sua aventura circular, o herói acumulou
energias suficientes para ajudar e outorgar dádivas inesquecíveis a seus
irmãos.

1.1 Epítetos
Entendendo o mito como relato simbólico do surgimento dos objetos,
instituições, costumes, houve a preocupação classificatória de ações heroicas ou divinas.
Daí, advém o epíteto, que são registros de ritos de passagem, que fazem a divindade ou
o herói atualizarem condições primordiais de suas existências: formas de anagnórise ou
reconhecimento, seguidas de peripécia, que é alteração do curso dos acontecimentos,
mudando o modo de agir dos personagens envolvidos, como certamente diria
Aristóteles, in Poétique. Tal é a importância do epíteto e com o qual os gregos
reverenciavam Apolo com mais duzentos e, dado o prestígio apolíneo, tornou Delfos um
Centro104, pois de todos os lugares convergiam fiéis, buscando Delfos para ouvirem do
exegeta nacional (PLATÃO, 1996: 427 b), um oráculo, através da Pítia ou Pitonisa; num
destes seus atos, recebeu o epíteto Lóxias, mas cujas respostas aos consulentes eram,
por vezes, ambíguas, donde o epíteto de Λόχίας (Loksías), Lóxias, oblíquo, equívoco.
(BRANDÃO, V. II, 1987: 86)
O episódio de Creso é exemplar, numa manifestação da linguagem em que se dá
a simbologia de uma fonte de equívocos, indicativos de nossa subjetivação como uma
prisioneira da doxa. Assim, ao perguntar à Pítia sobre quem (BRANDÃO, V. II, 1987: 98)
destruirá um grande império, Creso (s. VI a.C.), rei da Lídia, em guerra contra Ciro, rei da
Pérsia, ouviu que Se Creso cruzar o rio Hális, destruirá um grande império. Creso,
pressionado pela doxa, já que o consenso ditava uma certa superioridade helênica,
supôs que o império a ser destruído seria o do seu inimigo, rei Ciro da Pérsia, mas não
foi. O dele é que foi dizimado.
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De modo que, para lermos sobre o mito apolíneo, precisamos do
testemunho dos poetas, e sendo assim, a pesquisa de Junito de Souza Brandão se apoiou
em Homero, Hesíodo e tantos outros poetas, inclusive latinos. Uma das ações de Apolo
é vingar as injúrias sofridas por sua mãe Leto, por isso, matará, auxiliado pela irmã
Ártemis, Píton a flechadas, e, então, há de fundar um Centro para toda a Grécia, onde a
divindade se manifeste: em Delfos: o ‘omphalós’, o umbigo do mundo. Para nascer os
gêmeos Apolo e Ártemis, só havia um único lugar: a flutuante ilha de Ortígia, que não
era presa à Terra, e após o nascimento deles, Apolo que se comoveu com a acolhida da
ilha, mudou-lhe o nome de Ortígia para Delos, tornando a ensolarada ilha um primeiro
Centro do mundo.
Um outro, dos múltiplos epítetos de Apolo, é a sua feição médica de deus
Καθάρσιος, ‘Kathársios’, um purificador da alma, que a libera de suas nódoas.
(BRANDÃO: v. II, p. 86)
Comentemos, ainda que com brevidade, sobre psicanálise, conforme juízo de
Sigmund Freud (1856 - 1939), criador do termo:
No sentido lato, [a psicoterapia é] qualquer método de tratamento das
desordens psíquicas ou corporais que utiliza meios psicológicos e, mais
precisamente, a relação entre o terapeuta e o doente: a hipnose, a sugestão,
a reeducação psicológica, a persuasão, [psicodrama] etc.; neste sentido, a
psicanálise é uma forma de psicoterapia.” (LAPLANCHE E PONTALIS:
PSICOTERAPIA)

Retomemos, ainda em síntese. o movimento hippie, na década 60,
principalmente nos Estados Unidos. Eles pregavam o amor livre, a paz, respeito à
natureza, resumindo: fundaram a contracultura. Superavam este isolamento, ou
melhor, esta separação, com o uso de drogas alucinógenas... seria uma terapia
catártica? Os noticiários da época afirmavam que eles realizavam viagens com a
substância LSD (conforme Houaiss Eletrônico: “sigla do inglês: lysergic acid
diethylamide”), como se fosse uma viagem “psicodélica”, com uma interpretação de
viagem a ilha de Delos, que significa etimologicamente visível, isto é, a ensolarada ilha
de Apolo.
Donde, dentre tantos epítetos a conquistar, Apolo se torna o Sol, assimilando o
deus Hélio, assim como sua irmão Ártemis se torna a Lua, pois a sua mãe Leto era filha
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da Lua (Febe) e talvez do pai Ceos, talvez com o sentido de Céu luminoso, como está em
BRANDÃO: v. II, p. 57.
Mas ainda sobre a sedução pela predestinação da palavra com um certo poder
oracular será explorado pelos autores em relação à fruição da obra literária. É assim que
os antigos e modernos, tomam, a etimologia para estruturação de enunciação. Com tom
sublimado em Vergílio, na sua Eneida, que através de uma corruptela etimológica, mas
de alto valor poético, associou “Iulus” [isto é, em minúsculas “iulus”], neto de Vênus, a
“Iulius Caesar”, dando “status” divino a Júlio César:
“Nascetur pulchra Troianus origine Caesar,
Imperium Oceano, famam qui terminet astris,
Iulius, a magno demissum nomen Iulo. (En. (, 286-8)
Nascerá César de nobre origem troiana,
Que limitará o seu governo ao Oceano e sua fama aos astros,
O nome Júlio é proveniente do grande Iulo.”

Note-se o futuro do presente do indicativo português na estruturação da
enunciação. Como se sabe, o futuro do presente português não é uma continuidade
latina. Antes uma criação românica, cujo aspecto verbal do Latim Clássico foi diluído
morfologicamente, dada a natureza analítica portuguesa, isto é, a locução verbal
portuguesa, que exprime a ideia modal de desejo de nascer, correspondendo no latim
vulgar a nasci habet, há de nascer - aglutinada em nascerá - com prevalência modal
(CÂMARA JR., 1976: 130), dado que o modo indicativo denota certeza, ou indicação de
sentido catagórico em oposição à forma sintética do latim, nascetur, ação verbal
imperfectiva, isto é, a se realizar e que exprime o esforço épico de uma construção, por
seu valor inconcluso: conotando, pois, no verso de Vergílio a noção de ação em
construção.
Enfim, a construção das altae moenia Romae, altas muralhas de Roma, é recitada
na proposição. A grandeza heroica de Eneias, filho da deusa Vênus, com lágrimas
constrói o seu caráter piedoso e há de superar com lágrimas dificuldades, como a de se
privar Creúsa, por decreto dos deuses, bem como quase se privando do pai, conforme
se recita no Canto II, verso 651:: Nos contra effusi lacrimis (...), nós [Eneias e família], ao
contrário [de seu pai Anquises, prestes a desistir da jornada], [Eneias e família] banhados
em lágrimas (...). Porém, sua piedade superou maiores obstáculos, como a objeção
implacável da esposa de Júpiter: Juno. Tal epíteto, o piedoso, significa aquele que
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reverencia os atos divinos e é capaz resgatar os troianos como patriarca de Roma.

1.1.1 Epíteto em forma de um Trickster
No canto VIII da Odisseia, Ulisses ainda está acolhido como hóspede do rei
Alcínoo e, ao ouvir o aedo Demódoco cantando os seus feitos, a partir do pedido do
próprio Ulisses, no verso 487, que ao ouvir o canto dos relatos troianos se emociona,
mas só assume uma enunciação no canto IX, que é um flashback de um encontro do
herói com Polifemo. Diz, então seu nome, com a expressão Eu sou Ulisses, verso 17, para
o rei dos feaces, Alcínoo, que lhe oferecera hospedagem. Passa a narrar, então, como
foi episódio de Polifemo, Odisseia, IX, 106-547. O Ciclope105 Polifemo é filho de Posídon,
que, conforme Homero, vivia afastado dos outros ciclopes, Olhicirculares (Odisseia, IX,
v. 125), sozinho numa gruta, não precisando plantar e nem cuidar do rebanho, de onde
tirava seu sustento.
De modo que o herói heleno aporta sem querer nesta ilha e trata de fazer um
reconhecimento com seus doze companheiros. Chegados à gruta, se aproveitaram da
fartura dos alimentos, mas foram surpreendidos pelo antropófago Polifemo, que os
aprisionou. Após devorar seis dos doze companheiros do nauta grego e ao receber das
mãos deste um vinho generoso e saboroso, porém forte, pergunta quem era o grego do
vinho: Dá-me outra dose de bom grado e diz teu nome (verso 355). Há muito contrariado
pelo desrespeito do Ciclope à lei fraternal da hospitalidade, Ulisses o envolve no seu
sinal heroico106, isto é: enreda Polifemo numa rede de razões para que a sua enunciação
encontre interação social definitivamente, bisneto que era de Hermes, o deus dos ardis
e das trapaças, um trickster, ou seja, ‘polýmētis’, malicioso e hábil, e ‘polýtropos’, solerte
e manhoso, verso 366: Ninguém me denomino. Então, ouve como resposta que será
devorado por último e depois dos seus companheiros, dada a gratidão pela gentileza do
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Note a etimologia do termo ciclope: composto de ‘kýklos’, “círculo, o que é redondo” e de (...) ‘ôpa’, (a forma de
nominativo é ‘ops’)“olho”, donde “o que tem um grande olho redondo” e a sua breve ação mítica: por lutarem ao lado
de Zeus, obtiveram a liberdade. Gratos, concederam a Zeus, o trovão, o relâmpago e o raio; a Hades ou Plutão, um
capacete que o tornava invisível; a Posídon, o tridente. (BRANDÃO, 1991: CICLOPES)
106 Os epítetos homéricos têm uma relevância mais consistente do que a simples formalização métrica e função
mnemônica para os aedos, elementos tão defendidos nos manuais tradicionais de literatura. Eles denotam a areté, a
“excelência”, e timé, “a honra pessoal”, já que, como arquétipos que são de nossa condição precária, os heróis
suprem, nos epítetos exemplares, nossas deficiências.
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vinho... e como xênia, quer dizer, acolhimento afetuoso para hóspedes. Quer dizer, a
ironia homérica subjaz na enunciação.
Pelo fato de alguém ser possuidor de um terceiro olho, seria dotado de
clarividência, que se opõe ao normal: ser dotado de dois olhos. Mas, neste episódio
homérico, ser dotado de um único olho simboliza (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1994:
CICLOPE) uma recessão da inteligência, (...) ou a perda do sentido de certas dimensões
e de certas analogias. Ter um olho, ou até mesmo um terceiro olho, pode ser não uma
condição física, mas uma competência espiritual do Homem em dada instância do olhar:
o de um só olho é uma não percepção plena dos órgãos dos sentidos, como a situação
de Polifemo, aliás, censurado por Ulisses pelo desrespeito à lei da hospitalidade e pelo
mau humor no seu relacionamento social. Mau humor que o isola dos outros ciclopes e,
até mesmo, da possibilidade do convívio social com outros humanos, como acentuou
Ulisses numa passagem do encontro, o que aliás é uma estratégia enunciativa de
Homero, como se verá abaixo.
Essa produção da agressão daqueles seres de um só olho gera uma reação
contrária e em sentido oposto, e toma por escudo um irônico Ninguém. Com o ambíguo
Ninguém, ora como escudo, ora como ataque, Ulisses derrota a voracidade brutal de
Polifemo. Eis a máscara, sendo esses deslocamentos e condensações uma máscara
poética. Quanto mais Polifemo gritasse Ninguém me fere com astúcia, não com força(v.
408) e os outros Ciclopes, em réplica, disseram: Se, então, ninguém te agride e estás
sozinho, (..) (v.410) foram embora abandonando Polifemo aos gritos... Enfim, Homero
descreve mais um truque do trickster Ulisses: eles escaparam, usando o artifício de se
esconderem embaixo das ovelhas, enquanto isso Polifemo passava a mão por cima do
dorso delas e as tangia para pastarem...
Levantamos a hipótese da percepção fora da condição física de um indivíduo
qualquer, porque um ser vivo pode não se aperceber do que se passa em torno de si,
mesmo que esteja olhando para o objeto bem na sua frente. Assim, este objeto deveria
ser apreendido ou captado pelos sentidos, e sabe-se que a visão é tida como o mais
apurado dos órgãos do sentido; no entanto, falta-lhe um traço empírico, de valor
mnemônico. É desse modo que, às vezes, encontramos indivíduos com aparência
normal, ou seja, com dois olhos, mas inteiramente broncos no que tange ao
relacionamento social. E isso independe de sexo, grau de inteligência e escolaridade.
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Isso de se medir a inteligência das pessoas, por exemplo, porque tire dez em
Matemática, pode ser parâmetro equivocado.
Para Kant (1724 -1804), há uma realidade sensível, perceptível e palpável, que é
o fenômeno ou a coisa em si, tal como existe, e outra, transcendental, que é o númeno
– coisas que existem só no entendimento, ou na intuição. São de cunho subjetivo.

1.1.2 A nobreza das lágrimas
Na Literatura Brasileira, são muitas as poesias, dado o espaço, mas só citaremos
aqui Antônio GONÇALVES DIAS (1823 - 1864), I Juca-Pirama, embora tenhamos o poema
épico Os Timbiras, que foi cunhado pelo próprio poeta de Iliada Brasileira (MOISÉS e
PAES: TIMBIRAS, OS), porém inacabado. Assim como os antigos gregos, os heróis
românticos eram dotados de ‘agón’, termo que é um grecismo: assembleia; luta,
combate; debate, questão; momento crítico – presente em nosso termo agonia. Este
espírito agônico é simbólico da hospitalidade, o que é uma lei divina numa sociedade
arcaica, como a dos helenos, uma vez que se fixavam reuniões periódicas com libações
aos deuses e confraternização entre os cidadãos de pontos longínquos e diversos da
dispersa geografia grega, fortalecendo entre eles os laços amizade.
Além disso, as sociedades primitivas também cultuavam o combate, a coragem
e a energia, como símbolos de um herói épico.
Surge no Romantismo uma atmosfera fomentadora dos sentimentos e
prevalência da emoção sobre a razão, bem como o retorno à natureza. Na Europa,
revalorização da Idade Média e, por conseguinte, o ressurgimento do cavalheirismo,
análogo ao cavalheirismo homérico e olímpico. No Brasil, a Independência do Brasil em
1822 e sua consolidação estimulam o nacionalismo, mas, pela falta da Idade Média, o
nacionalismo nos anima o olhar para o que havia de mais nacional: o índio. O Indianismo
sustentou-se sob a égide do bom selvagem, ideal de Jean Jacques Rousseau (1712 1778), ao afirmar que o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe.
Gonçalves Dias focalizou o nosso aborígine com o mesmo significado sugerido
por Rousseau: o bom selvagem. E, na criação de um discurso nacional, se valeu, dentro
dessa inédita realidade do Novo Mundo, a América, da onomatopeia, termo grego, que
significa, a rigor, a ação de criar palavras novas, enriquecendo o nosso vocabulário não
só com tupinismos, mas também com revigoramento da significação.
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O seu poema I – Juca-Pirama107, composto de dez partes, apresenta uma nota
dada pelo próprio Autor a respeito do título: O título desta poesia, traduzido
literalmente da língua tupi, vale tanto como se em português disséssemos “o que há de
ser morto, e que é digno de ser morto”. Esta explicitação do Vate maranhense é a
medida de sua preocupação em demonstrar que um epíteto nativo brasileiro ombrearia
em termos de dignidade heróica com qualquer outro herói, cavalheirescamente, seja
pertencente à Idade Média ou à clássica Grécia.
Como introdução, Parte I, há uma descrição das tabas dos timbiras, em sextilhas.
É inegável a marca do estilo épico do Renascimento no vocabulário erudito, ao longo
das dez partes. Buscam-se termos carreados de energia, à moda de Camões, consagrado
como modelo e que escreveu rudo, que é a forma do português arcaico que aparece
tanto na medida nova camoniana quanto no indianismo gonçalvino, logo no primeiro
verso da segunda estrofe: São [os timbiras] rudos, severos, sedentos de glória; (...) Em
realce uma expressão erudita, com datação 1664 prélios (verso seguinte); além de mais
neologismos, caracteristicamente camonianos108, nos versos, ainda sobre o brio dos
timbiras, ainda nesta segunda estrofe, da Parte I:
Seu nome lá voa na boca das gentes,
Condão de prodígios de glória e terror!

em que o termo condão provém do latim condonare, dar como presente, donde o
sentido de dádiva; no segundo verso, na quarta estrofe, da primeira parte, aduna o
concílio guerreiro, ou seja, a épica assembléia reunida para decisões superiores; na
estrofe seguinte: escravo insulano, numa manifesta comparação com evento da
Grécia109; na oitava estrofe, Parte I, A coma lhe cortam, além do simbolismo do corte
de cabelo, comum em ritos de passagem na arcaica Grécia e na comunidade primitiva,
aí nos deparamos com o helenismo ‘kóme’, pelo latim “coma”, cabeleira; coortes,
denotando batalhões. Desse modo, a constelação de feitos sublimados: prélios, condão
de prodígios, significando ações heroicas, como em Homero ‘cléa andrôn’, os feitos dos
heróis, ou até mesmo res gestas Caesaris, feitos gloriosos de César.

107

DIAS, Antônio Gonçalves. Poemas de Gonçalves Dias.
Luís Vaz de Camões se consagrou justamente porque restaurou a língua portuguesa, enriquecendo-a ou
relatinizando-a.
109 Assim lá na Grécia ao escravo insulano (4o. verso da 5a. estrofe)
108
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Porém, o ritmo é essencial no seu poema. Na expressão de Afrânio Coutinho, na
segunda parte, é como se ouvíssemos a dança, o batepé dos selvagens no festim,110
conforme a associação do verso decassílabo ao curto de rima aguda. Nesta segunda
parte, concluindo a descrição do preparo ritual, propõe o Poeta uma espécie de
monólogo, como se uma voz a perguntar a respeito das preocupações do valente
guerreiro tupi e a sua expectativa de morte, devido à tradição de sua situação de
prisioneiro neste exato momento; a voz que o indagou há pouco, ressalta o Poeta o
encontra, na quarta estrofe, de Contudo os olhos d’ignóbil pranto / Secos estão (...) Ele,
semelhante à situação de Ulisses, mencionada mais acima, só pranteará em uma
singular situação; portanto, não de medo perante a morte.
Com efeito, encontra-se conduzido a um rito de passagem, uma vez que toda
essa preparação seria para um banquete, em que o cativo, por ser um bravo, e em
especial um tupi, será devorado pelos timbiras, a fim de que todos os guerreiros
assimilem a coragem e a energia tupi. Assim, uma sociedade primitiva se comporta
como agonística (pelo latim agonisticu: scilicet, arte, significando a arte da luta na antiga
Grécia). Ou seja, a definição do cacique da tribo se concebe pela sua força de guerreiro
valente. Para ilustrar, dispomos abaixo duas estrofes:
II
Em fundos vasos d’alvacenta argila
Ferve o cauim;
Enchem-se as copas, o prazer começa,
Reina o festim.
O prisioneiro, cuja morte anseiam,
Sentado está,
O prisioneiro, que outro sol no ocaso
Jamais verá!
(...)

Passemos a Parte III, no pescoço do orgulhoso cacique há um colar de alvo
marfim:
(...)insígnia de honra,
Que lhe orna o colo e o peito, ruge e freme,
Como que por feitiço não sabido
Encantadas ali as almas grandes
Dos vencidos Tapuias, inda chorem;
110

COUTINHO, Afrânio. Volume II, p. 101.
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Serem glória e brasão d’imigos feros.
(Parte III, primeira estrofe).

O ‘agón’, que principiou com a introdução resumida mais acima, continua com o
desafio do cacique, nesta parte III, após a descrição na primeira estrofe acima:
As nossas matas devassaste ousado,
Morrerás morte vil da mão de um forte.

O guerreiro Tupi está no meio do terreiro e ouve o desafio do valente chefe
timbira, ainda nesta Parte III, uma apresentação épica:
Dize-nos quem és, teus feitos canta,
Ou se mais te apraz, defende-te.

Exatamente como nos encontros de heróis da épica clássica, grega e latina,
quando relatavam, na apresentação identitária, a sua genealogia, epítetos, os quais são
a síntese dos seus feitos heroicos.
Há neste poema uma variação métrica com objetivo de ressaltar o ritmo. É o caso
da quarta parte apresentada em redondilha menor e a sugestão rítmica de um tom
marcial de instrumentos de percussão, sintonizando o discurso do bravo guerreiro tupi.
No entanto, um paradoxo! Pede que seja poupado da conclusão do ritual, ainda na
quarta parte:
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi:
Sou filho das selvas,
Nas selvas cresci;
Guerreiros, descendo
Da tribo Tupi.
(...)
Andei longes terras,
Lidei cruas guerras,
Vaguei pelas serras
Dos vis Aimorés;
Vi lutas de bravos,
Vi fortes — escravos!
De estranhos ignavos
Calcados aos pés.
(...)
Aos golpes do imigo
Meu último amigo,
Sem lar, sem abrigo
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Caiu junto a mi!
Com plácido rosto,
Sereno e composto,
O acerbo desgosto
Comigo sofri.
Meu pai a meu lado
Já cego e quebrado,
De penas ralado,
Firmava-se em mi:
Nós ambos, mesquinhos,
Por ínvios caminhos,
Cobertos d’espinhos
Chegamos aqui!
O velho no entanto
Sofrendo já tanto
De fome e quebranto,
Só queria morrer!
Não mais me contenho,
Nas matas me embrenho,
Das frechas que tenho
Me quero valer.
Então, forasteiro,
Caí prisioneiro
De um troço guerreiro
Com que me encontrei:
O cru dessossego
Do pai fraco e cego,
Enquanto não chego,
Qual seja — dizei!
Eu era o seu guia
Na noite sombria,
A só alegria
Que Deus lhe deixou:
Em mim se apoiava,
Em mim se firmava,
Em mim descansava,
Que filho lhe sou.
Ao velho coitado
De penas ralado,
Já cego e quebrado,
Que resta? - Morrer.
Enquanto descreve
O giro tão breve
Da vida que teve,
Deixa-me viver!
Não vil, não ignavo,
181

Mas forte, mas bravo,
Serei vosso escravo:
Aqui virei ter.
Guerreiros, não coro
Do pranto que choro;
Se a vida deploro,
Também sei morrer.

Embora afirme não ser um covarde por pedir algumas horas de sobrevivência,
pois, por ser arrimo e, devido à cegueira e velhice do pai dependente unicamente dele,
pede para viver, pois assim amparará o pai. Era ele mesmo quem lhe restava ainda como
guia e amparo nos desafios da densa floresta. Porém, mesmo prometendo retornar e
cumprir a escravidão de sua prisão, causa admiração a todos quando o cacique ordena
que o solte (V parte, na primeira palavra e primeira reação do cacique): Soltai-o! Mas,
com nova alternância métrica para decassílabos desta Parte V, quando o tupi se dirige
ao chefe dos timbiras para agradecer o julgamento, obtém a seguinte resposta
peremptória:
- Mentiste, que um Tupi não chora nunca,
E tu choraste! (...) parte; não queremos
Com carne vil enfraquecer os fortes.

O seu fôlego de tupi supera situação tão humilhante. É desse modo que o bravo
tupi penetra na floresta. Ao aproximar-se do pai, oferece-lhe provisões, a fim de
restaurar-lhe forças perdidas.
E um reconhecimento, na Parte VI, onde não há o rigor de estrofes delineadas,
o pai não convencido das explicações do filho e, quem perde a visão, tem a compensação
do olfato aguçado:
sente o acre odor das frescas tintas,
Uma idéia fatal correu-lhe à mente (...)

Reconhece, ao apalpar ornato macio de penas no corpo do filho, os indícios de
um ritual de passagem. Recusa a idéia momentaneamente, para, em seguida confirmar
no toque de sua mão uma cabeça com corte de cabelo. Não havia dúvida: - Tu
prisioneiro, tu? E a confissão: - Vós o dissestes111. Confessa que a nação fora a dos
timbiras. – E a muçurana funeral rompeste(...) O velho tupi solicita a posição da taba dos
111

Note-se o plural de cerimônia em segunda de plural, pois o seu auditório é o venerando pai, além disso, uma
ênfase como confirmação da anagnorise aristotélica. (CUNHA & CINTRA, 2017, p. 299).
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timbiras, faz o filho marchar em sua direção. Apresenta-se ao chefe e, num breve relato
das ocorrências, pede, na sétima parte, com versos em redondilha maior, com a
extensão de estrofe conveniente ao tamanho do diálogo:
a lenha, o fogo,
A maça do sacrifício
E a muçurana ligeira:
Em tudo o rito se cumpra!
Retruca o cacique:
— Nada farei do que dizes:
É teu filho imbele e fraco
Aviltaria o triunfo
Da mais guerreira das tribos
Derramar seu ignóbil sangue:
Ele chorou de cobarde;
Nós outros, fortes Timbiras,
Só de heróis fazemos pasto.

Ao saber, na parte VIII, que o filho de um tupi chorou na presença de um
estranho, renega-o como filho, a tal ponto de desejá-lo prisioneiro dos vis Aimorés,
oitava parte. A reação foi de imediato. A voz do filho ecoa, na Parte IX:

Da sua noite escura as densas trevas
Palpando. — Alarma! alarma! — O velho pára!
O grito que escutou é voz do filho,
(...)

Atente-se no rigor da morfologia como escolha estilística de Gonçalves Dias,
quando, como se estivesse esculpindo, o seu cinzel imprime ao empréstimo do italiano
em vogal temática –a, alarma e a precisão etimológica da expressão italiana alle arme,
para as armas.
O pai, agora honrado - um equivalente heroico da ‘timé’ grega, na parte IX, em
pranto copioso, / Que o exaurido coração remoça. Este choro é como o do filho, tem o
mesmo significado anterior, em que se depreendeu, equivocadamente, um ato de
covardia, medo perante a morte. São outras lágrimas. São (...)- estas lágrimas, sim, que
não desonram., diz o pai, ainda na parte IX. E sob o –Basta! do chefe dos Timbiras,
reconhecendo o cacique o ímpeto de um guerreiro e, portanto, a bravura de um tupi.
Na parte dez, com alternância de versos longos e curtos, cadenciando o relato
pedagógico do ancião da tribo dos Timbiras como se fosse um aedo ou rapsodo:
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Um velho Timbira, coberto de glória,
Guardou na memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi!
E à noite, nas tabas, se alguém duvidava
Do que ele contava,
Dizia prudente: - Meninos, eu vi!

Note-se um dado: a valorização da memória. A memória é a mídia entre as
sociedades arcaicas ou primitivas. A modernidade do terceiro milênio desconhece a
memória no sentido destes versos gonçalvinos, tanto que, retirada das escolas
atualmente o cultivo da memorização, sob uma nova orientação, que insiste
pejorativamente em difamá-la com a expressão “decoreba”, há, paradoxalmente,
cursos de memorização anunciados com frequência em propagandas. Neste sentido, as
sociedades de língua ágrafa preservam a sua história como aponta Gonçalves Dias
acima. Tantas vezes a história seria contada quantas vezes fossem necessárias. Por isso,
Gonçalves Dias fecha a parte X, com o estribilho Meninos, eu vi!:
Assim o Timbira, coberto de glória,
Guarda a memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi,
E à noite nas tabas, se alguém duvidava
do que ele contava,
Tornava prudente: “Meninos, eu vi!”

E o termo prudente está como no latim: providens>*proudens>prudens, que
prevê; que sabe.

Considerações finais
Ao longo da exposição, se observaram várias características épicas de Homero
pontuando intertextualmente e se configurando em epítetos dos personagens centrais
quer épicos, quer dramáticos e, por vezes, em romances. Interdisciplinarmente,
cruzamos elementos etnográficos, históricos, filosóficos, míticos etc. para realçar a
alteridade cultural.
Demonstrou-se ainda a História registrando paradoxos culturais: personalidades
ciclópicas como as de Nero, que foi preparado por Sêneca, o Filósofo, ou até mesmo a
de Hitler, que também teve uma iniciação excelente na educação. Não se quer, com
estas considerações, tematizar a educação. Não. As nossas observações são específicas
sobre a personalidade ciclópica.
184

Os epítetos de Homero a Gonçalves Dias centralizaram o sentido em torno do
herói, tornando-se uma senha para os grandes feitos, como a focalização dramática
vivida por I Juca-Pirama, que era último descendente da tribo tupi, bem como, em geral,
para leitura dos textos frequentados.
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Introdução
Poucos são os estudos sobre o que foi produzido no Brasil em seus primeiros
séculos frente aos majoritários estudos sobre a literatura brasileira do século XIX em
diante (LEITE, 2019, p. 211). A escassez de pesquisas relativas à América Portuguesa
facilita a criação de anacronismos sobre as literaturas dos séculos XVI ao XVIII, através
de um lugar-comum generalizante em relação às práticas letradas coloniais. Em
contraponto, e seguindo a linha de pesquisadores como Hansen (2006a), Sinkevisque
(2013) e Santos (2018), pretendemos analisar o poema épico de Bento Teixeira
Prosopopeia (1601), considerando que a representação letrada da América Portuguesa
se deu em retomada aos ditames da instituição retórica, cuja durabilidade se deu desde
o “tempo de Platão e Aristóteles até a revolução romântica na segunda metade do
século XVIII” (HANSEN, 2012, p. 159). Lançando o olhar aos estudos sobre Recepção,
realizaremos a leitura do poema seiscentista destacando a retomada de uma figura
retórica específica, a êcfrase – isto é, uma descrição detalhada e vívida que expõe aos
olhos o que é descrito (Theon. Prog. 118-120) –, a partir da noção de que, conciliada à
narrativa das proezas de Jorge de Albuquerque Coelho, a quem o poema é dedicado, a
êcfrase, como artifício retórico, aproxima os escritos da audiência, de forma a estimular
seu páthos114, mediante a representação imagética dos elementos da narrativa.
Segundo Bakogianni (2016, p. 115), os estudos da Recepção115 determinam que
esta se pauta na perspectiva de que não há “texto único, original, objetivo e fixo”, mas
textos variados interpretados e reinterpretados de maneiras distintas a cada leitura,
sendo possível, nesse sentido, verificar como os escritos e os preceitos da Antiguidade
Clássica são recuperados e dispostos nas letras modernas. Retomando Martindale, em
Redeeming the text (1993), pode-se afirmar que os significados são constituídos e
atualizados no ponto de recepção, que, de acordo com Batstone (2008, p. 17), seria a
interface em que texto e leitor se encontram e constituem significados. Sob essa
perspectiva, podemos observar que as obras antigas são recebidas na Modernidade de
114

De acordo com Quintiliano (Inst. 6.2.8-10), páthos está associado à emoção, sendo acionado ao estimular uma
reação emocional no ouvinte, comovendo-o.
115

A teoria da Recepção deriva de estudos sobre estética da recepção, como os de Jauss (1982), Iser (1978) e
Gadamer (1960), que apresentam o protagonismo do leitor na formulação de significados (BAKOGIANNI, 2016, p.
115), bem como se vinculam aos estudos de Kristeva (1967), sobre intertextualidade, e de Bakhtin (2013, p. 47), a
partir do conceito de dialogismo.
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forma a constituir acepções particulares e relevantes ao seu momento histórico. Por
isso, as categorias retórico-poéticas antigas são recuperadas nos escritos modernos, em
função da comoção patética e da persuasão da audiência em relação à manutenção de
uma ordem hierárquica116 cujos membros, partes, ordens e funções estão subordinados
ao rei, que comanda pelo bem comum (HANSEN, 2006a, p. 39). Inserido nas práticas
literárias quinhentistas, Bento Teixeira transpõe elementos da Antiguidade Clássica de
maneira significativa ao seu presente, estabelecendo, assim, uma instância de recepção
do mundo clássico. Dentre os elementos retrabalhados pelo poeta, está a êcfrase, sendo
esta utilizada não somente enquanto procedimento ornamental, conforme
compreendido modernamente117, mas como importante instrumento argumentativo,
como pretendemos demonstrar.

Bento Teixeira e sua produção poética
Bento Teixeira foi um poeta quinhentista lusófono nascido na cidade do Porto,
que, ainda na infância, mudou-se com a família para o Brasil, onde residiu nas capitanias
do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco (RIBEIRO, 2012, p. 5051). Teixeira tinha origem judaica, formou-se no Colégio da Companhia de Jesus e,
estando em território colonial como cristão-novo118, casou-se com a também cristã
Filipa Raposo (RIBEIRO, 2012, p. 51). Quando estudante do Colégio Jesuítico da Bahia,
no século XVI, manteve contato com línguas, autores e preceitos antigos e seus estudos
foram mediados por valores católicos (SOUZA, 2015, p. 367). Sua obra poética foi
produzida na América Portuguesa119 e publicada em Portugal, uma vez que “os livros só
podiam ser impressos na Metrópole e a sua circulação era, em geral, proibida na
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A ordem hierárquica prescrita por Portugal e estendida à América Portuguesa se relaciona à noção de “corpo
místico”. Essa expressão faz menção ao Império português, que se estruturava como um corpo em que o rei
representava a cabeça e os súditos, seus membros, sendo estes hierarquicamente dispostos “fosse no Reino fosse na
vastidão das áreas coloniais, de forma idealmente harmônica” (PAES, 2006: 163).
117

A êcfrase, em seu sentido moderno, é compreendida como descrição de uma obra de arte (pintura ou escultura),
associando-se, assim, à representação verbal de uma imagem visual (WEBB, 2009, p. 1).
118

Assim como Costigan (2003, p. 54), utilizamos o termo cristão-novo para nos referirmos aos descendentes de
judeus da Península Ibérica assim denominados após serem submetidos à conversão ao catolicismo.
119

Em consonância com Santos (2018), optamos por utilizar a denominação “América Portuguesa” ao invés de “Brasil
Colônia”, por ser esta expressão vinculada à proposta anacrônica, reproduzida pela historiografia brasileira, de opor
diametralmente colônia a metrópole (PRADO JÚNIOR, 2002).
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Colônia” (VIEIRA, 2017, p. 169). Assim, os textos produzidos em território colonial
tinham dois destinos:
ou eram ajuntados em códice e depositados em alguma biblioteca
conventual, ou enviados para a Metrópole e publicados em livro. Foi o caso
da Prosopopeia, de Bento Teixeira. Escrita em Pernambuco, publicada em
Portugal em 1601, a Prosopopeia teve uma edição de quase um milheiro.
(VIEIRA, 2017, p. 169-170).

Depreendemos, a partir dos dizeres de Vieira, que a produção literária da
América Portuguesa integrava o sistema literário de sua Metrópole, onde as obras eram
publicadas, circuladas e lidas, embora tivessem sido produzidas na Colônia. É o caso de
Prosopopeia, poema escrito na América Portuguesa e dedicado ao Capitão da Capitania
de Pernambuco Jorge de Albuquerque Coelho, mas publicado e lido na Metrópole.
Assim, as representações coloniais acompanhavam “o campo literário europeu que, a
partir do chamado Renascimento, voltou seus olhos aos preceitos da Retórica antiga”
(LEITE, 2019, p. 226). O poema de Teixeira, portanto, é integrante do sistema literário
português e associado à imitação de princípios antigos, atuando em prol do bem comum
e da manutenção teológico-política da corte portuguesa e da Igreja Católica, devido à
representação do arquétipo virtuoso e exemplar de um fidalgo.
De acordo com Nascimento (2016, p. 609), Prosopopeia persiste nos debates
literários atuais por ser considerado o primeiro poema da literatura brasileira. A crítica
declara ser a obra faltosa de qualidade poética, encarando-a como uma “imitação pouco
aprimorada d’Os Lusíadas de Camões” (NASCIMENTO, 2016, p. 609). Certamente,
Camões é um dos modelos recuperado para a feitura do poema, mas não é o único, já
que Prosopopeia dialoga com o legado do gênero épico, trazendo uma prosopopeia de
Proteu, citando divindades mitológicas e, ainda, recuperando lugares-comuns da poesia
antiga.

O caráter épico de Prosopopeia
Na tradição greco-latina, a categorização genérica se dava tendo em vista o tipo
de verso empregado, mediante um critério métrico, sendo o hexâmetro datílico120
120

Segundo Vasconcellos (2014, p. 13), o hexâmetro datílico é um metro quantitativo baseado numa sucessão de
seis unidades ou pés, sendo estes formados por cinco dátilos, uma sílaba longa e duas breves, que podem ser
substituídos por espondeus, duas sílabas longas, e por um sexto pé composto somente por duas sílabas, uma longa e
outra longa ou breve.
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“considerado o metro épico por excelência” (VASCONCELLOS, 2014, p. 14). De acordo
com Hansen (2008, p. 25-26), o verso heroico, apropriado para narrar feitos ilustres, se
faz em línguas vulgares por meio da versificação em oitava rima italiana de verso
decassílabo com seis rimas alternadas e duas aparelhadas, como é o caso de
Prosopopeia. Outras características, além do metro, podem ser destacadas como
próprias do gênero épico: a proposição; a invocação; o início do poema in media res; as
repetições estruturais; o símile; a êcfrase; o catálogo; e o concilium deorum (LEITE, 2016,
p. 19-20). O poema de Bento Teixeira apresenta algumas das características apontadas,
como a invocação, mesmo que não seja às Musas, as símiles e a interferência divina nos
fatos. Cabe-nos, porém, neste artigo, destacar a êcfrase como figura retórica
característica da épica recuperada na produção poética de Teixeira. Em Prosopopeia, a
êcfrase está presente, por exemplo, na descrição da casca de Tritão e do recife de
Pernambuco, fazendo com que o leitor, ao se deparar com o detalhamento descritivo,
se comova e seja mais facilmente persuadido em favor das causas do herói.
Ao tratar das epopeias do século XVI, Hansen (2008, p. 32) destaca uma
transformação da “antiga nobreza de armas orgulhosa do sangue, da bruteza da força e
da ignorância da latinidade” para uma “nobreza de letras civilizada e erudita, movida
por juízo” e subordinada ao rei. Assim, a noção de heroísmo se modifica, pois os próprios
valores católicos são, então, considerados heroicos (HANSEN, 2008, p. 32), fazendo com
que as epopeias luso-brasileiras incluam os preceitos greco-romanos e adequem o
maravilhoso antigo ao seu contexto, alegorizando-o ou substituindo-o pelo cristão ou
indígena. Em Prosopopeia, a subordinação à corte (TEIXEIRA. Prosopopeia. 69) e à Igreja
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 4) são destacadas, bem como a substituição da divindade pagã
pela cristã, o que se verifica já na invocação do poema, em que o poeta, ao invés de
recorrer às divindades pagãs, invoca o Deus cristão:
As délficas irmãs chamar não quero,
Que tal invocação é vão estudo;
Aquele chamo só, de quem espero
A vida que se espera em fim de tudo.
Ele fará meu verso tão sincero,
Quanto fora sem ele tosco e rudo,
Que por razão negar não deve o menos
Quem deu o mais a míseros terrenos.
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(TEIXEIRA. Prosopopeia. 2).121

No canto de Proteu, deparamo-nos com outro trecho em que se verifica repúdio
à invocação às musas, por serem estas representantes do paganismo:
Não quero no meu canto alguma ajuda
Das nove moradoras de Parnaso,
Nem matéria tão alta quer que aluda
Nada ao essencial deste meu caso.
Porque, dado que a forma se me muda,
Em falar a verdade serei raso,
Que assim convém fazê-lo quem escreve,
Se à justiça quer dar o que se deve.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 24).

Dessa maneira, percebemos que Teixeira, ao recuperar categorias da
Antiguidade Clássica em seus escritos, ressignifica-os em função dos preceitos políticos
e religiosos de seu momento histórico, o que se constata em outros trechos do poema,
como nos versos do canto primeiro: “Que eu canto um Albuquerque soberano, / Da fé,
da cara pátria firme muro, / Cujo valor e ser, que o céu lhe inspira, / Pode estancar a
lácia e grega lira.” (TEIXEIRA. Prosopopeia. 1); ou, ainda, em outros versos do canto 44:
“Sei mui certo do fado (prosseguia) / Que trará o lusitano por designo / Escurecer o
esforço e valentia / Do braço assírio, grego e do latino.” (TEIXEIRA. Prosopopeia. 44), em
que o poeta sugere que Jorge de Albuquerque Coelho, porque inspirado pelo céu e sua
pátria, ou seja, vinculado às instituições católicas e à corte portuguesa, estaria acima de
seus antecessores, que foram cantados em épicas antigas.

A prática letrada da América Portuguesa
A poesia dos séculos XVI ao XVIII pauta-se na noção de imitação, sendo preciso
desconsiderar fatores de originalidade ou subjetividade (MUHANA, 2003, p. 14). Apesar
disso, Prosopopeia, redigido entre 1587 e 1592 em Pernambuco e editado, por Antônio
Ribeiro, em 1601 em Lisboa foi, por muito tempo, tido como uma “imitação servil de
Camões, sem qualidades estéticas apreciáveis” (MUHANA, 2003, p. 14). A condição
121

Perante a dificuldade de se acessar escritos seiscentistas originais e devido à existência de diversos textos
retocados para publicação, é preciso selecionar um corpus por edição. Frente a isso, vale ressaltar que, neste artigo,
utilizamos a versão de Prosopopeia integrante da obra organizada por Ivan Teixeira Multiclássicos: épicos (2008).
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judaica de Bento Teixeira, assim como sua relação com a comunidade cristã-novista
passou a interessar mais à crítica do que as categorias retórico-poéticas empregadas em
seus escritos, embora, segundo Muhana (2003, p. 14) em Prosopopeia, nada
transpareça concepções judaicas. A crítica brasileira, por sua vez, limitou-se a destacar
sua importância histórica, desconsiderando seus aspectos literários e declarando ser
Bento Teixeira tão somente um bajulador (MUHANA, 2003, p. 14).
Ao tratar sobre a produção literária da América Portuguesa, Candido (1999, p.
20) afirma que, nos séculos XVI e XVII, havia autores ocasionais cujas obras não foram
impressas, pois o Brasil só obteve licença para tipografia em 1808, e ficaram restritas à
difusão oral ou manuscrita. Ainda de acordo com o crítico, as letras coloniais são
consideradas tão somente manifestações literárias, e não literatura propriamente dita,
pois não fazem parte de um sistema literário composto por elementos análogos que as
constituíssem como literatura (CANDIDO, 1959, p. 24). Esta, segundo Candido (1959, p.
24), só surgiria no território colonial a partir de 1750, devido ao estabelecimento de uma
tradição comum de estilos, temas ou formas, bem como ao distanciamento da produção
literária portuguesa, mediante a representação de uma essência de nacionalidade nos
escritos. Nesse sentido, restariam às produções literárias anteriores às concepções
românticas de nacionalidade, como Prosopopeia, a categoria de manifestação literária.
O crítico, nesse viés, refere-se ao poema de Bento Teixeira:
Durante cerca de um século depois da atividade poética de Anchieta, quase
não houve no Brasil a produção de escritos onde predominasse a imaginação
poética ou ficcional, exceptuando-se coisas tão insignificantes quanto o
primeiro poema épico escrito aqui em português, a Prosopopeia (1601), de
Bento Teixeira (155?-1600), que só tem o mérito da precedência. (CANDIDO,
1999, p. 20-21).

Percebemos o caráter depreciativo conferido ao poema por Candido, que, em
sua obra Iniciação à Literatura Brasileira: resumo para principiantes (1999), expõe
citação sobre o poema somente no trecho destacado, evidenciando-o por ser o primeiro
poema escrito na América Portuguesa, mesmo que sua qualidade fosse questionável.
Veríssimo, de maneira semelhante, já antes abordara Prosopopeia por seu valor
histórico:
Não tem mérito algum de inspiração, poesia ou forma. Afora a sua
importância cronológica de primeira produção literária publicada de um
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brasileiro, pouquíssimo valor tem. No meio da própria ruim literatura poética
portuguesa do tempo — aliás, a só atender à data em que possivelmente foi
este poema escrito, a melhor época dessa literatura — não se elevaria este
acima da multidão de maus poetas iguais (VERÍSSIMO, 1916, p. 46).

O autor, assim como Candido, desconsidera o aspecto literário do poema,
atribuindo a Bento Teixeira a pecha de mau poeta, como foram outros tantos seus
contemporâneos, sem no entanto argumentar as razões para este juízo. Já Bosi (1959,
p. 36) se abstém de classificar o poema qualitativamente, porém ressalta a imitação de
Os Lusíadas, de Camões, bem como “o que há de não português (mas não diria: de
brasileiro) no poemeto” (BOSI, 1959, p. 36), pois ainda seria precoce atribuir um
sentimento nativista aos versos de Teixeira, indicando que o crítico, de maneira
semelhante aos anteriores, limitou-se a destacar a importância histórica de
Prosopopeia, desconsiderando sua literariedade.
A crítica brasileira dos séculos XIX e XX, como se percebe, trata a produção
literária da América Portuguesa como “protoliteratura nacional” (LUZ, 2008, p. 194), por
sua suposta falta de qualidade e originalidade, bem como pela dependência da literatura
portuguesa. Pretendemos, frente a isso, lê-la como “exemplar de ‘práticas letradas’ com
efeitos próprios, considerando os auditórios do Império Português na virada do século
XVI para o XVII” (LUZ, 2008, p. 195), isto é, ler o poema como integrante de sua
historicidade e não mediante perspectivas nacionalistas posteriores à sua composição,
uma vez que solicitar aos escritores do Pré-romantismo uma postura romântica, de
afirmar sua brasilidade, acentuando divergências com a Metrópole, seria anacrônico
(LEITE, 2019, p. 219). Quanto a isso, Vieira acrescenta que,
mesmo morando na Colônia, Bento Teixeira, assim como o padre Antônio
Vieira e João de Brito Lima, se sentiam tão lusitanos e tão parte da sua vida
intelectual como qualquer um dos seus contemporâneos portugueses. O
mesmo sentimento que vamos encontrar nos escritores portugueses Diogo
do Couto, Bento de Góes, António de Andrade e Fernão Álvares do Oriente.
Apesar de escreverem sobre as terras viciosas que o império português vinha
dilatando em África e Ásia, todos eles tinham consciência de que eram partes
integrantes de um dado sistema intelectual — o português — e que era nesse
dado sistema que os seus livros deviam ser impressos (como foram) e,
principalmente, lidos (como terminaram por ser). (VIEIRA, 2017, p. 171).

Compreendemos, assim, que Bento Teixeira, além de outros escritores que
produziam literatura na América Portuguesa, não só integravam o sistema literário
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português, mediante a publicação de obras em Portugal, mas também se sentiam
lusitanos como qualquer outro escritor que habitasse na Metrópole. Esses escritores
estavam vinculados às práticas letradas portuguesas, a partir da recuperação de
preceitos da Antiguidade Clássica recepcionados na Modernidade, à vista da persuasão
da audiência em favor do Império Português. A representação letrada da América
Portuguesa, como se verifica, ao invés de sujeita aos moldes românticos que lhe foram
posteriores, se faz mediante a imitação de auctoritates retórico-poéticas, bem como do
auctor de um gênero, suas tópicas e estilos (HANSEN, 2006a, p. 24), compondo o sistema
literário português. Bento Teixeira, inserido nesse contexto, produz uma épica elogiosa
ao Capitão da Capitania de Pernambuco e se utiliza de elementos da Retórica Antiga,
reproduzindo a cultura literária do Antigo Regime, de que fazia parte e de acordo com o
qual a escrita de textos laudatórios em troca de benesses era comum e representava
uma prática de imitação de autores antigos (SOUZA, 2015, p. 375).

Delimitação acerca da ékphrasis
Em Prosopopeia, Jorge de Albuquerque Coelho e Duarte Coelho de Albuquerque
são homenageados de forma que sua retratação imagética produzam efeitos no leitor,
que os percebem como retrato da moral (LUZ, 2008, p. 197). A êcfrase, dessa maneira,
aparece como figura de suma importância, já que sua vividez descritiva faz com que o
leitor crie imagens mentais em relação ao lido e conserve os ensinamentos propostos
no poema. Pretendemos, diante disso, analisar trechos ecfrásticos do poema de Bento
Teixeira, com o auxílio das instituições retóricas, tendo em vista a recepção desse
artifício antigo na Modernidade e sua função na poética seiscentista.
A Retórica é definida por Aristóteles (Rh. 1.1355b) como a capacidade de
perceber o que é adequado a determinado caso com o intento de persuadir, residindo
as provas de persuasão no caráter moral do orador; no próprio discurso; bem como no
modo como este é disposto ao ouvinte (Rh. 1.1356a). Dessa maneira, as figuras retóricas
seriam utilizadas de forma que a disposição do discurso fosse agradável e alcançasse a
audiência, deleitando-a e, concomitantemente, representando-lhe os modelos de
virtude e as causas a serem defendidas. Bento Teixeira, leitor dos preceptistas antigos,
recupera princípios clássicos em seus escritos a fim de comover seus ouvintes em favor
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da Corte portuguesa e da Igreja Católica, fazendo uso da elocução em seus versos para
persuadir, a partir da manipulação de artifícios linguísticos diversos, como a êcfrase.
O anônimo autor da Retórica a Herênio (4.51) situa a descrição como o
ornamento por meio do qual se expõe, de maneira perspícua, clara e grave, as
consequências das ações, podendo-se, assim, suscitar indignação ou misericórdia. De
acordo com Rodolpho, (2012, p. 186), a descrição é um efeito de texto que, com a
êcfrase, passa a integrá-lo. Como recurso retórico-poético, a êcfrase se integra ao
discurso de Teixeira para enumerar as particularidades constitutivas do caráter de Jorge
de Albuquerque Coelho, de forma a maravilhar o espectador, persuadindo-o, ao
apresentar detalhes com clareza e deleite.
Como consta ainda na Retórica a Herênio (3.33), “com frequência abarcamos a
memória de um assunto inteiro com apenas uma marca, em uma só imagem”122, sendo
necessário, pois, constituir imagens capazes de aderir por mais tempo à memória (3.37).
Já no De Oratore (2.86), Cícero diz ser preciso fazer imagens daquilo que se queira
guardar, o que se vincula à fantasia como termo técnico da Retórica, ao demandar “a
visualização de imagens ausentes” (RODOLPHO, 2012, p. 127). Segundo Quintiliano
(Inst. 6.2.29), fantasia é o meio pelo qual as coisas ausentes são representadas na
imaginação com tanta vividez como se as tivéssemos diante do olhar. Logo, a fantasia
parece se relacionar aos mecanismos ecfrásticos (RODOLPHO, 2012, p. 141) como um
elemento de assimilação visual do que está sendo lido, o que contribui para o
convencimento do que se enuncia no discurso.
Segundo Hansen (2006b, p. 89), a êcfrase carrega uma simultaneidade mimética
de procedimentos e efeitos necessários de se considerar para não a analisarmos de
maneira anacrônica. Além da fantasia, a descrição ecfrástica suscita a enargia ou
evidência, figura de pensamento que confere vivacidade à imagem verbal. Quintiliano
(Inst. 8.3.61) define a enargia como o procedimento que expõe diante dos olhos, ao
tornar claro não só enquanto ornato, mas em função da argumentação de uma causa,
pois contribui para que ela pareça mais verdadeira (RODOLPHO, 2012, p. 154). A enargia
é adquirida por meio de mecanismos amplificadores, tais como a êcfrase ou a descrição,
a fim de garantir credibilidade e ilustrar o discurso verbal, pois o visível comove mais
122

Rei totius memoriam saepe una nota et imagine simplici conprehendimus. Tradução de Faria e Seabra (2005).
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(RODOLPHO, 2012, p. 192). A enargia e a fantasia produzidas por meio da êcfrase
aproximam o leitor do fato ou objeto descrito, conferindo-lhe, em conjunto com a
vivacidade, maior autonomia e propriedade, de forma que o público assimile o conteúdo
da descrição ecfrástica e pressuponha como verdadeiro aquilo que é exposto no
enunciado.
A êcfrase, no gênero histórico seiscentista, caracteriza-se por compor a
narrativa, sendo formada por “descrições e digressões amplificativas, cujo efeito de
verdade é a vivacidade historiográfica” (SINKEVISQUE, 2013, p. 46). A narração, nesse
sentido, é acrescida de elementos ecfrásticos que fortalecem o discurso, oferecendolhe veracidade. Dessa forma, ao aproximar o leitor do fato narrado, fazendo-o ver a cena
retratada, é possível, além de fornecer informações históricas, ensiná-lo o que se
pretende, assim como satisfazê-lo na leitura, garantindo maior convencimento. Essa
compreensão, ao nosso ver, alcança o poema épico de Bento Teixeira, uma vez que este
se constitui por uma narração dos feitos de Jorge de Albuquerque Coelho, em combate
com os gentios da costa brasileira, enquanto Donatário da Capitania de Pernambuco, e
com os mouros, na batalha de Alcácer-Quibir. Através de seus excertos ecfrásticos, a
narrativa alcança feição verídica, de maneira que seus componentes históricos sejam
admitidos pelo público como verdadeiros.
Retoricamente, não se opõe descrição à narração, pois aquela integra esta
(HANSEN, 2006b, p. 90). Assim, a êcfrase, enquanto procedimento que assimila o verbal
ao não-verbal, por se tratar de uma descrição escrita cujos efeitos ultrapassam tal
modalidade, pode ser compreendida como um método de amplificação, que combina
descrição e narração, comovendo e deleitando o público e, dessa forma, manifestandose como verossímil (RODOLPHO, 2012, p. 29). A narração e as descrições ecfrásticas
funcionam como considerações ornadas a partir de uma proposta didática e deleitosa,
a fim de que o discurso apresente, vinculado à instrução, um aspecto aprazível.

A êcfrase em Prosopopeia
Prosopopeia, composto por noventa e quatro cantos em oitava-rima, é dirigido
a Jorge de Albuquerque Coelho e verificamos, em seu prólogo, a proposta de pintar a
imagem do fidalgo, o que se evidencia a partir do tópos horaciano (Ars. 361) de que
poetas e pintores estariam no mesmo predicamento.
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O poeta, então, situa seus

versos como um esboço, vinculando-os a uma pintura que, antes de ser feita em tela, é
rascunhada e solicita a benevolência do homenageado em aceitar a obra que lhe é
apresentada. Verificamos a relevância concedida ao aspecto imagético do poema, o
qual, sendo composto por trechos ecfrásticos, acaba por resultar em uma grande
descrição da imagem de Jorge de Albuquerque Coelho.
Sendo um poema épico, inicia-se com a invocação ao Deus cristão e, em seguida,
parte-se para a narração. Primeiramente, discorre-se sobre diversas deidades marinhas,
até chegar a Proteu, que tinha o dom da premonição. Faz-se, então, uma descrição do
recife de Pernambuco, até que se dá início ao canto de Proteu, que narra post facto os
acontecimentos relativos ao heroi. Percebemos, a partir da leitura do poema, o louvor
direcionado ao Donatário, cujos atos, por preservarem os valores portugueses e seu
ideal expansionista, representam comportamento modelar frente à conduta indígena e
moura.
Ao início da narração, apresenta-se uma noite quieta e sossegada, em que as
estrelas brilhavam no céu e seus reflexos eram percebidos no mar: “As luzentes estrelas
cintilavam, / E no estanhado mar resplandeciam, / Que, dado que no céu fixas estavam,
/ Estar no licor salso pareciam.” (TEIXEIRA. Prosopopeia. 9). O aspecto ecfrástico desses
versos pode ser percebido por meio das adjetivações (luzentes; estanhado; fixas; salso)
e das referências a brilho (luzentes; cintilavam, estanhado; resplandeciam). Por conta
da descrição, é como se acompanhássemos o luzir das estrelas, vendo-as refletidas no
mar. A partir disso, principia-se a descrição da chegada de Tritão, na qual consta, ainda,
uma êcfrase de sua casca:
Quando ao longo da praia, cuja areia
É de marinhas aves estampada,
E de encrespadas conchas mil se arreia,
Assim de cor azul, como rosada,
Do mar cortando a prateada veia,
Vinha Tritão em cola duplicada,
Não lhe vi na cabeça casca posta
(Como Camões descreve) de lagosta.
Mas uma concha lisa e bem lavrada
De rica madrepérola trazia,
De fino coral crespo marchetada,
Cujo lavor o natural vencia.
Estava nela ao vivo debuxada
A cruel e espantosa bateria,
Que deu a temerária e cega gente
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Aos deuses do céu puro e reluzente.
Um búzio desigual e retorcido
Trazia por trombeta sonorosa,
De pérolas e aljôfar guarnecido,
Com obra mui sutil e curiosa.
Depois do mar azul ter dividido,
Se sentou numa pedra cavernosa,
E com as mãos limpando a cabeleira
Da tortuosa cola fez cadeira.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 10-13).

A descrição nos é oferecida ao olhar, mediante a localização espacial (praia; mar),
os adjetivos (encrespadas; lisa; fino; tortuosa), às referências a cor (azul; rosada;
prateada) e o encadeamento de ações, responsáveis por conferir maior vividez à
narração. Por meio da leitura dos versos e de seu detalhamento descritivo, elaboramos
fantasiosamente a imagem de uma praia, repleta de aves marinhas e conchas, de cujo
mar advém Tritão. Este porta uma concha dessemelhante à descrita por Camões, bem
como um búzio desigual e retorcido, utilizado como trombeta, e, após dividir o mar,
senta-se numa pedra, fazendo de sua cauda cadeira. A êcfrase em Prosopopeia emula a
mesma imagem presente em Os Lusíadas, diferenciando-se, porém, quando o poeta
afirma não ver o que Camões descrevera123, mas o que passa a descrever nos próximos
versos.
Segundo Nascimento (2016, p. 614), enquanto Camões vincula Tritão ao reino da
natureza, Teixeira o traz para o reino da cultura, o que se evidencia pela concha
retorcida portada em Os Lusíadas e a concha lisa e lavrada de madrepérola utilizada em
Prosopopeia, poema em que a imagem de Tritão é elevada. Ainda em Prosopopeia, na
própria concha de Tritão, tem-se uma cena de batalha descrita servindo de base para
outra êcfrase, como Homero fizera com o escudo de Aquiles (Ilíada. 18.478-608). Essa
cena faz menção aos episódios da Titanomaquia e da Gigantomaquia, narradas por
Hesíodo e Apolodoro (NASCIMENTO, 2016, p. 614-615). Dessa maneira, percebemos
que Tritão, em Prosopopeia, é luminoso e “funciona como estrutura modelizante duma
ekphrasis (a guerra mitológica entre os deuses e os gigantes), com a componente de
vividez que esta tradicionalmente comporta” (ALVES, 2012, p. 453-454).
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“Na cabeça, por gorra, tinha posta / Ũa mui grande casca de lagosta.” (CAMÕES. Os Lusíadas. 6.17.7-8).
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Posteriormente à alusão a Tritão, vê-se a descrição da chegada de diversos
deuses: Netuno, com seu tridente, vem em Carro Triunfal; Oceano, de barba branca e
cerviz tremente; além de outras deidades marinhas (TEIXEIRA. Prosopopeia. 13-14), até
o aparecimento de Proteu, que “Vem numa e noutra forma peregrina, / mudando a
natural propriedade.” (TEIXEIRA. Prosopopeia. 15). Diante disso, inicia-se a descrição do
recife de Pernambuco:
Para a parte do sul, onde a Pequena
Ursa se vê de guardas rodeada,
Onde o céu luminoso mais serena
Tem sua influição, e temperada;
Junto da Nova Lusitânia ordena
A natureza, mãe bem atentada,
Um porto tão quieto e tão seguro,
Que para as curvas naus serve de muro.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 17).

Neste trecho, os mecanismos ecfrásticos se vinculam às adjetivações constantes
(pequena; serena; temperada; quieto), à referência ao brilho e à luminosidade do céu e
ao uso dos verbos no presente (vê; ordena; serve). Assim, a descrição nos é oferecida
ao olhar, de forma que avistemos a constelação Ursa Menor, bem como as demais
estrelas que a rodeiam, e o litoral pernambucano, cujo recife não permite que navios de
grande porte alcancem o território, sendo, portanto, um porto seguro. É possível
compreender que a segurança característica da Capitania de Pernambuco se vincula não
somente à formação rochosa próxima à costa litorânea, mas à conduta exemplar de seu
governante, que resguarda o território das ameaças gentílicas. A descrição do recife
prossegue nos cantos seguintes, nos quais verificamos haver uma faixa de pedra ao
longo da costa, bem como uma lajem (TEIXEIRA. Prosopopeia. 18-20), por onde chegam
os diversos deuses. Dentre estes, está Proteu, que interrompe o silêncio, dando início
ao seu canto (TEIXEIRA. Prosopopeia. 21).
No canto de Proteu, trata-se, primeiramente, do esforço empreendido por parte
dos irmãos Coelho contra os indígenas na América Portuguesa, na tentativa de convertêlos, de forma a estabelecer a fé católica como hegemônica no território colonial
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 28). Prossegue-se, então, com uma descrição, em que o poeta
retrata imageticamente a luta contra os indígenas:
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O Princípio de sua primavera
Gastarão seu distrito dilatando,
Os bárbaros cruéis e gente austera,
Com meio singular, domesticando.
E primeiro que a espada lisa e fera
Arranquem, com mil meios d'amor brando,
Pretenderão tirá-la de seu erro,
E senão porão tudo a fogo e ferro.
Os braços vigorosos e constantes
Fenderão peitos, abrirão costados,
Deixando de mil membros palpitantes
Caminhos, arraiais, campos juncados.
Cercas soberbas, fortes repugnantes
Serão dos novos Martes arrasados,
Sem ficar deles todos mais memória
Que a qu'eu fazendo vou em esta história.
Quais dois soberbos rios espumosos,
Que, de montes altíssimos manando,
Em Tétis de meter-se desejosos,
Vêm com fúria crescida murmurando;
E nas partes que passam furiosos
Vêm árvores e troncos arrancando,
Tal Jorge d'Albuquerque e o grão Duarte
Farão destruição em toda a parte.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 30-32).

Esse incidente é retratado por meio de uma êcfrase cujo conteúdo simboliza uma
das temáticas principais do poema. O aspecto descritivo se vincula às adjetivações (lisa;
brando; vigorosos; repugnantes; espumosos; altíssimos), assim como às referências
espaciais (caminhos; campos; rios; montes) e materiais (espada; troncos). As diversas
imagens, associadas às ações narrativas, são expostas de forma que consigamos avistar
a tentativa de domesticar e catequizar os indígenas. Não sendo todos convertidos,
porém, cabe a Jorge de Albuquerque Coelho e a Duarte Coelho de Albuquerque praticar
a guerra justa124, a fim de efetivar a colonização lusa, mediante braços que “Fenderão
peitos, abrirão costados, / Deixando de mil membros palpitantes / Caminhos, arraiais,
campos juncados.”, de maneira que a morte dos nativos e a destruição da natureza
apague o que restaria da memória indígena. Essas imagens representam a conduta
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Frente à insubordinação dos indígenas aos comandos coloniais, declarava-se a denominada guerra justa, por meio
da qual os colonizadores empenhavam-se “numa ofensiva militar até submetê-los ao império da lei, fazendo-os viver
como vassalos cristãos permanentes” (LANGFUR, 2017, p. 123).
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exemplar dos fidalgos na Capitania de Pernambuco, ao combaterem os indígenas,
expurgando seus traços culturais e instituindo o catolicismo e o domínio português.
Outro acontecimento narrado por Proteu é a participação dos irmãos Coelho na
batalha de Alcácer-Quibir, na qual enfrentaram os mouros, em Marrocos. O combate se
deu em conjunto com o Rei Dom Sebastião, cuja participação é destacada por um trecho
ecfrástico:
Entre armas desiguais, entre tambores,
De som confuso, rouco e redobrado,
Entre cavalos bravos corredores,
Entre a fúria do pó, que é salitrado;
Entre sanha, furor, entre clamores,
Entre tumulto cego e desmandado,
Entre nuvens de setas mauritanas,
Andará o Rei das gentes lusitanas.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 74).

As imagens associadas à atuação do Rei são descritas de forma que as
percebamos no ato de leitura, a partir da pormenorização de especificidades tais quais
os utensílios (armas; tambores; setas), as caracterizações (desiguais; bravos; cego) ou
ainda a referência aos cavalos, à fúria e ao tumulto, responsáveis por conferir maior
vividez à cena, fazendo com que avistemos o Rei em meio às disputas. A participação do
Rei no combate simboliza a dedicação da nobreza em relação às conquistas portuguesas.
Dá-se, então, início a novo excerto descritivo, no qual se relata a captura de Jorge de
Albuquerque Coelho, posteriormente à morte do Rei Dom Sebastião:
Com lágrimas d'amor e de brandura,
De seu Senhor querido ali se espede,
E que a vida importante e mal segura
Assegurasse bem, muito lhe pede.
Torna à batalha sanguinosa e dura,
O esquadrão rompe dos de Mafamede,
Lastima, fere, corta, fende, mata,
Decepa, apouca, assola, desbarata.
Com força não domada e alto brio,
Em sangue Mouro todo já banhado,
Do seu vendo correr um caudal rio,
De joelhos se pôs, debilitado.
Ali dando a mortais golpes desvio,
De feridas medonhas trespassado,
Será cativo, e da proterva gente
Manietado enfim mui cruelmente.
(TEIXEIRA. Prosopopeia. 79-80).
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Neste trecho, percebemos uma descrição do acontecido com Jorge de
Albuquerque Coelho, de forma que acompanhemos suas ações, despedindo-se do Rei,
retornando à batalha e, então, preso pelos mouros. Os mecanismos ecfrásticos são
acionados por meio dos verbos no presente (espede; rompe; pôs), das adjetivações
(sanguinosa; caudal; medonhas; proterva) e da progressão de ações, representada pelos
versos “Lastima, fere, corta, fende, mata, / Decepa, apouca, assola, desbarata.”. A
descrição representa a devoção do fidalgo, que, mesmo após a morte do Rei, resiste
guerreando e sacrificando-se pelo Império português, sendo até mesmo preso pelos
seus inimigos. Posteriormente a esse acontecimento, Jorge, bem como seu irmão, serão
resgatados e retornarão ao território brasileiro. Assim, embora derrotados, o poema
exulta os esforços lusitanos frente aos feitos dos mouros, de forma que a conduta de
Jorge de Albuquerque Coelho se situe como exemplar, sendo inclusive digna de canto e
louvor similar aos representados pelos escritos de Virgílio e Homero.

Considerações Finais
Bento Teixeira, como verificamos, retoma diversos autores e preceitos grecoromanos, incorporando-os à sua escrita e adaptando-os ao panegírico de Jorge de
Albuquerque Coelho. Dessa forma, reproduz a prática literária do Antigo Regime, de
acordo com a qual se escrevia textos laudatórios em troca de benefícios, e elabora seus
versos em retorno à Retórica Antiga, a fim de deleitar e convencer “através do retrato
poético dos homenageados, exortando seus auditórios a emulá-los” (FELIPE, 2009, p.
379). A êcfrase está presente em Prosopopeia como figura de elocução que, associada a
outros artifícios, insere o poeta nas categorias poéticas de seu tempo, sendo essas
relacionadas à imitação de autoridades de determinado gênero. Diante disso, não
podemos acatar o posicionamento de que Prosopopeia seria uma imitação mal feita de
Os Lusíadas, interessante somente por seu aspecto cronológico ou por Bento Teixeira
ser um cristão-novo, sendo adequado, nesse sentido, fazer uma leitura retórico-poética
do poema, e não uma análise baseada em perspectivas ulteriores à sua feitura, a fim de
que seus atributos literários sejam alcançados.
Além das referências mitológicas, as figuras de estilo integram a elocutio do
poema. Destacamos, neste artigo, a êcfrase dentre as figuras elocutivas, sendo ela não
simplesmente um ornamento, conforme compreendido em seu sentido atual, mas um
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recurso argumentativo, por meio do qual se aproxima os escritos da audiência, de forma
que esta, ao se deparar com a vividez descritiva, formule mentalmente a cena descrita,
mantendo-a na memória. A imagem dos fidalgos, produzida nos versos de Bento
Teixeira, pode ser ressaltada por meio dos trechos ecfrásticos, que comovem e fazem
com que o leitor fantasiosamente estabeleça imagens mentais em relação ao que lê e,
dessa maneira, seja convencido pelo discurso, preservando na memória os fatos como
foram transmitidos pela narrativa.
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RESUMO: Neste artigo, procuro abordar o arquétipo da mulher selvagem a partir de duas personagens,
uma proveniente da tradição literária clássica e outra da tradição literária oral. A primeira é Medeia,
personagem da epopeia helenística Argonáutica, de autoria do poeta alexandrino Apolônio de Rodes. A
segunda é Juliana, personagem do romance tradicional ibérico Juliana, cantado por Dona Maria, do
município de Santa Rosa de Lima/Sergipe, e publicado pelo folclorista Jackson da Silva Lima em seu
Romanceiro Sergipano. A leitura intertextual dos dois poemas visa mostrar como o arquétipo da mulher
selvagem se configura em cada um deles e quais as implicações dessa configuração nas mensagens dos
textos comparados. Como fundamentação, a abordagem apoia-se nas reflexões filosóficas, filológicas,
históricas e psicológicas, entre outros, dos seguintes autores: Ana Alexandra Alves de Sousa, Rachel
Gazolla, Marco Zingano, Donald Schüler, Salvatore D’Onofrio e Clarissa Pinkola Estés.
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ABSTRACT: In this paper, I try to approach the archetype of the wild woman from two characters, one
from the classical literary tradition and the other from the oral literary tradition. The first is Medea, a
character from the Hellenistic epic Argonautica, by the Alexandrian poet Apollonius of Rhodes. The
second is Juliana, a character from the traditional Iberian ballad Juliana, sung by the informer Dona Maria,
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from the municipality of Santa Rosa de Lima / Sergipe, and published by the folklorist Jackson da Silva
Lima in her Romanceiro Sergipano. The intertextual reading of the two poems aims to show how the
archetype of the wild woman is configured in each of them and what are the implications of this
configuration in the compared text messages. As theoretical support, the approach is based on the
philosophical, philological, historical and psychological reflections, among others, of the following
authors: Ana Alexandra Alves de Sousa, Rachel Gazolla, Marco Zingano, Donald Schüler, Salvatore
D’Onofrio e Clarissa Pinkola Estés.
Keywords: Medeia; Juliana; classic epic; traditional ballad.

Introdução
A Argonáutica126 é um poema épico escrito pelo poeta alexandrino Apolônio de
Rodes no século III a. C. Período posterior à derrocada da democracia nas póleis gregas,
que passam ao domínio macedônico de Alexandre o Grande, o século terceiro é um
período marcado não mais pelo predomínio cultural ateniense, mas sim pelo helenismo,
a exportação da cultura helênica por quase toda a bacia do Mediterrâneo, estreitando
relações entre a Grécia e o Oriente. E por Alexandria do Egito, capital do reino dos
Ptolomeus, ter se tornado, nesse momento, o centro mais notável do helenismo, esse
período passou a chamar-se Alexandrino, indo do século III ao I a. C.
Dessa cidade fundada por Alexandre, destaca-se a famosa Biblioteca do Museu,
da qual o erudito Apolônio de Rodes (c. 295 a. C. – 215 a. C.), preceptor do Ptolomeu
Terceiro Evérgeta (c. 280 a. C. – 221 a. C.), gramático e autor da Argonáutica, era o
bibliotecário-chefe, ao lado do lírico Calímaco de Cirene, o qual Donaldo Schüler (1985,
p. 32) dá como mestre de Apolônio. Carlos García Gual acredita pouco provável essa
tese, haja vista as diferenças poéticas entre os dois, Apolônio escrevendo uma epopeia
com 5835 versos e Calímaco fazendo epigramas e condenando livros grandes, “De
acuerdo con estos datos no resulta probable que fuera discípulo de Calímaco, [...]”.
Adiante, Gual prossegue falando da oposição entre eles, “[...] oposición entre la
preceptiva poética de Calímaco, preciosista y didáctico, autor de poemas breves, y el
impulso poético de Apolonio, émulo de Homero.” (GUAL, 1987, p. 9).
Depositária de um acervo impressionante de obras - algo em torno de meio
milhão de rolos, entre os quais estavam as obras literárias mais importantes do passado
-, a importância da Biblioteca e sua fama na Antiguidade farão com que Alexandria,
segundo Alberto Manguel, esteja destinada a tornar-se “uma cidade livresca” desde sua

126

Utilizo, para esta abordagem da Argonáutica de Apolônio de Rodes, a tradução espanhola de Carlos García Gual
(RODAS, 1987).

209

fundação por Alexandre, conhecido por ser um “[...] leitor tão ávido que raramente
deixava de ter um livro consigo.” (MANGUEL, 1997, p. 216). O Museu, por sua vez,
desempenhava um papel importantíssimo para as artes e para as ciências, funcionando,
assim, como o centro cultural mais importante da época, onde, segundo Salvatore
D’Onofrio (1990, p. 83), poetas, artistas e cientistas ministravam aulas, subvencionados
pelo rei. Desse modo, acorria à nova capital da cultura gente de todos os países, fazendo
com que a cidade fosse assumindo o perfil de uma sociedade multicultural, onde o livro
era muito valorizado, por ser considerado um símbolo de sabedoria e de poder.
É nesse contexto cultural, temporal e espacial que se situa Apolônio de Rodes,
esse bibliotecário descrito por Carlos García Gual como um homem que gostava de
arqueologia, da cadência dos hexâmetros, dos epítetos de sabores arcaicos e da
geografia fabulosa. Numa época em que o tempo heroico era visto como já pertencendo
ao passado e a epopeia era considerada como um gênero ultrapassado, cedendo
terreno cada vez mais às narrativas híbridas em prosa, futuramente chamadas
“romances” (D’ONOFRIO, 1990, p. 34), Apolônio de Rodes, com sua tentativa de
restaurar a epopeia homérica, expressa, em seu projeto épico, uma nova Paideia,
voltada, no entanto, não mais a cantar a guerra, como fizera a Ilíada, porém – e dessa
maneira aproximando-se tematicamente mais da Odisseia, a epopeia do mar, do que da
Ilíada -, voltada para a busca do ideal amoroso, do casamento feliz e da riqueza material,
as aspirações mais importantes para o homem helenístico, seu contemporâneo.
Por isso os heróis de Apolônio de Rodes são por ele tão humanizados. Em seu
propósito de emular Homero e seus heróis, aburguesando-os com notas costumbristas,
como diz Gual, “Es esa humanización expressiva, aburguesadora del mito, que lo
impregna de notas un tanto costumbristas con ecos eróticos.”127, o poeta alexandrino
traz de volta o debate, caro aos trágicos gregos e igualmente importante em seu
contexto cultural cosmopolita, a respeito dos valores conflitivos em jogo na relações
políticas, familiares e pessoais, valores que giram em torno de temas como o grego e o
não grego (o estrangeiro); o masculino e o feminino e a fidelidade aos contratos ou a
traição.
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1. As metamorfoses de Medeia
Medeia é uma personagem mítica de raízes bastante longínquas. Gual diz que,
em sua pré-história, ela fora uma divindade ctônica, esposa de Zeus. Ao referir-se à saga
dos argonautas, ele diz que, muito antes de Homero, “[...] algunos rapsodas errantes
habían hecho resonar en solemnes hexâmetros algunas versiones de tan fabulosa
historia por las plazas de la Jonia, la Eólide y el Atica.”128. Muitas são, portanto, as
representações, tanto míticas quanto literárias, em que aparece essa personagem que
acabou se tornando o protótipo das magas.
Medeia - cujo nome, segundo Junito de Souza Brandão (1991, p. 83), provém do
verbo “medesthai”, que significa “arquitetar um projeto, ter em mente uma ideia,
planejar” - era filha do rei de Cólquida Eetes e da Oceânida Idiia. Era neta de Hélio (Sol)
e sobrinha de Circe. Segundo Brandão, todavia, existe também a versão de Diodoro, que
dizia ser Medeia filha de Hécate, a qual, nessa versão, seria esposa de Eetes e mãe tanto
de Medeia quanto de Circe129.
Na literatura, o mito de Medeia aparece na Pítica IV, de Píndaro, escrita por volta
do século IV a. C, nas Corinthiaka, de Eumeu, escrita no século VII a. C., além de ser
mencionado na Teogonia, de Hesíodo, e na Odisseia de Homero. Porém, a
representação mais marcante da literatura grega que ficou dessa personagem foi sem
dúvida a tragédia Medeia, de Eurípedes, encenada em 431 a. C., a qual, conforme Rachel
Gazolla (2001, p. 109), fazia parte de uma trilogia, junto com Filoctetes e Dictis, da qual
chegou até nós somente Medeia. Essa tragédia, como se sabe, exerceu uma forte
influência sobre Apolônio de Rodes, influência que fica mais perceptível no canto IV da
Argonáutica, no qual ocorre o assassínio de Apsirto, irmão de Medeia, por Jasão, com a
colaboração dela.

2. A Medeia da Argonáutica
Na epopeia culta de Apolônio de Rodes, Medeia aparece como uma personagem
ambígua. No Canto III, onde surge pela primeira vez no poema, ela aparece como uma
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delicada jovem apaixonada que demonstra, nos diálogos que mantém com sua irmã
mais velha Calcíope, insegurança e medo, ao ponto de chegar a pensar em suicídio,
diante da possibilidade de ajudar o herói estrangeiro. Porém, no Canto IV, há uma
mudança de tom, e a heroína ganha tintas mais sombrias, mudando o seu
comportamento de jovem apaixonada para o de maga poderosa e mulher violenta,
decidindo-se pelo assassinato de seu irmão Absirto, o qual, a essa altura, na qualidade
de tutor legal da irmã por ordem de seu pai Eetes, pretende levá-la de volta para
Cólquida, depois de ela ter traído o próprio pai, ajudando Jasão nas provas e na
conquista do Velocino de Ouro, e fugido com o herói grego para Iolco.
Ana Alexandra Alves de Sousa, em seu artigo “A metamorfose de Medeia na
Argonáutica de Apolónio de Rodes”, vê esse episódio do poema como o ponto
nevrálgico do Canto IV, pois, segundo ela, esse é o momento em que se configura a
metamorfose de Medeia de “‘delicada jovem apaixonada’ em ‘bruxa assassina’”
(SOUSA, 2013, p. 75). Além do mais, como lembra a professora lusitana, a morte de
Absirto representava, depois de vencidas as provas para a conquista do Velo de Ouro, o
último obstáculo à helenização de Medeia, “Uma vez eliminado Absirto, tem início a
metamorfose da jovem princesa, que de bárbara se começa a transformar em grega”130.
Medeia se vê, assim, após o sacrifício da vida do irmão, parcialmente livre para casar-se
com Jasão. Parcialmente, porque Eetes, depois de saber do assassínio de Absirto, envia
outra tropa de resgate, colocando em risco a possibilidade do casamento entre Medeia
e Jasão e a helenização de Medeia. Somente em Drépano, na corte de Alcínoo e Arete,
é que será possível, devido à intervenção da rainha Arete, que intercede por Medeia
junto ao rei Alcínoo, que a maga concretize sua união legal com Jasão, alcançando, dessa
forma, sua inclusão no mundo grego e, como diz Ana Alexandra Alves de Sousa, “o novo
estatuto [...] enquanto argonauta.”131.
Medeia se apresenta na Argonáutica de Apolônio de Rodes, pois, como uma
personagem ambígua, oscilando entre a jovem frágil e insegura do Canto III e a maga
resoluta do Canto IV. Nessa metamorfose, ela deixa claro que o móbile de suas ações é
o desejo de, livre da presença opressora do pai, poder conquistar um lugar no seletivo
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mundo grego, onde imagina que, a despeito de sua origem bárbara, poderá constituir
família e viver feliz ao lado do esposo Jasão.
Não há na Argonáutica, como se vê, o desfecho trágico do mito que encontramos
na Medeia de Eurípedes, com Medeia matando, por vingança pela traição de Jasão, seus
dois filhos, o rei Creonte e a princesa Creusa, com quem o herói grego pretendia casarse, intencionando tornar-se rei de Corinto, uma vez que não havia conseguido
conquistar o trono de Iolco. Na Argonáutica não temos nada disso. Na epopeia culta de
Apolônio de Rodes, a história termina com o retorno dos argonautas a Iolco,
acompanhados da princesa de Cólquida, agora na qualidade de esposa legítima do chefe
da expedição e, portanto, na qualidade também de argonauta.
3. A personalidade timocrática de Medeia

A ambiguidade da Medeia de Apolônio de Rodes, ora mostrando-se titubeante e
frágil, ora resoluta e firme em seu projeto emancipatório de tornar-se grega, através do
matrimônio com um herói grego, leva-nos a indagar sobre sua personalidade. Com
efeito, Medeia, conforme Marco Zingano, pode ser compreendida como “siôpêlos
sophos”, ou seja, “[...] alguém que guarda em silêncio o que meditou fazer.”, (In: NUNES,
1993, p. 57).
Enquanto bárbara, de raízes ctônicas e portadora de uma sophé temível, o
conhecimento das drogas, Medeia, que enfrenta o pai tirânico e ajuda a assassinar o
irmão para alcançar seus objetivos, é uma personagem marcada pelo ímpeto (thymós)
e pelo excesso (hýbris). De acordo com Rachel Gazolla, essa personalidade timocrática,
caracteriza alguém movido pelo coração (kardía), pela cólera (chólos), por um caráter
(éthos) feroz e por uma temível natureza (stygerán te phýsin) de pensamento arrogante
(phrenós authádous)132. Medeia corresponde, desse modo, como diz Zingano, à figura
do akolastos. Ou seja, alguém que “[...] faz o mal por deliberação.”133.
Contudo, na Argonáutica, Medeia, como já dito, não aparece como a infanticida
sedenta de vingança da tragédia de Eurípedes – embora haja marcas dessa Medeia
euripideana na epopeia de Apolônio de Rodes, sobretudo no Canto IV –, mas aparece
apenas como uma mulher que percorre um caminho trágico, em sua busca por
132
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conquistar um lugar de reconhecimento ao lado de Jasão. Nesse sentido, o traço bárbaro
de suas origens, as artes de magia, acaba se convertendo num instrumento
imprescindível para o êxito da missão dos argonautas.
Na epopeia helenística, Medeia representa, portanto, como nota Ana Alexandra
Alves de Sousa, a mulher que “[...] atravessa, sozinha, um caminho de gradual
reconhecimento, ou seja, de conquista progressiva de um lugar que não lhe estava
garantido.”134. Afinal, em Cólquida, reino de seu pai, ela ainda não estava em “seu”
lugar. Isto é: ela era ainda uma mulher subordinada ao domínio tirânico paterno.
Embora ao lado de Jasão ela continue a estar à sombra de um homem, pois entre
os gregos juridicamente a mulher passa da tutela do pai para a do marido, pelo menos
agora, em Iolco, enquanto argonauta e esposa do chefe da expedição vitoriosa,
reconhecida pelos heróis e finalmente admitida no mundo grego, Medeia pensa
realmente ter conquistado seu lugar. E é interessante perceber que, apesar de Jasão
estar na posição de protagonista, na composição narrativa do poema, devendo cumprir
a missão de vencer todas as provas de coragem e sabedoria e resgatar o velocino de
ouro, para reconquistar Iolco, sua performance como herói épico deixa muito a desejar.
Comprova-o o fato de que até as provas que ele vence, na verdade é Medeia,
com seus conhecimentos mágicos, quem está por trás do sucesso alcançado e não Jasão,
personagem destituído da coragem e ousadia que caracterizam os antigos heróis épicos,
Aquiles, Odisseu, Ájax etc. Segundo Gual, a pusilanimidade do herói acaba tendo como
efeito estético, na economia diegética do poema, ressaltar a força dramática de Medeia,
uma vez que, em sua busca identitária pela conquista de um lugar no mundo helênico,
a feiticeira de Cólquida acaba deslocando a atenção da missão dos argonautas para o
seu drama identitário e sentimental. É como se, de acordo com as reflexões de Gual,
Apolônio de Rodes estivesse utilizando a debilidade do herói para ressaltar a força
trágica dessa personagem feminina que acaba se tornando a verdadeira protagonista
do poema, “El infortúnio de Jasón consiste en ceder el papel de protagonista al
personaje feminino, Medea.”135.
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SOUSA, op. cit., p. 81.
GUAL, op. cit., p. 18.
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4. A Juliana de D. Maria
Uma vez apresentada Medeia, a personagem feminina da Argonáutica, essa
personagem marcante caracterizada por uma tal força centrípeta, que, segundo Gual,
acaba levando-a a assumir, no lugar de Jasão, o papel de protagonista na epopeia
helenística, gostaria de voltar minha atenção, agora, para outra personagem feminina
caracterizada por essa personalidade “timocrática” atribuída a Medeia. Trata-se de
“Juliana”. Segundo Ramón Menéndez Pidal, Juliana (El veneno de Moriana) é um
romance épico-lírico de assunto novelesco, tão antigo quanto “los romances de origen
épico, [...].” (PIDAL, 1952, p. 19). Além de antigo - Pidal encontra registros dele
provenientes do século XVI, mas ressalta que deve ser de origem bem mais antiga, ou
seja, trata-se de um romance velho136 – Juliana é também um poema bastante
divulgado, havendo, ainda de acordo com o estudioso espanhol, versões dele
espalhadas por todo o mundo. Conheçamos, pois, a versão de D. Maria, de Santa Rosa
de Lima, em Sergipe/Brasil.
Juliana

15

20

_Deus vos salve, Juliana,
Sentada no seu estrado...
_Deus vos salve, meu Dom Jorge,
No seu cavalo amontado...
...........................................
_Meu Dom Jorge, eu soube aqui
Que tu ‘tavas pra casar...
_É verdade, Juliana,
Que eu vim aqui te despachar.
_Meu Dom Jorge, ‘pere aí,
Vou subir no meu sobrado,
Vou buscar um copo de vinho
Que pra ti tenho guardado.

25

_Juliana, Juliana,
Que tem dentro deste vinho,
‘Stou com as rédeas na mão,

136

Segundo Segismundo Spina, Romances viejos são os romances mais antigos, que datam “de fins do século XIV e
meados do século XVI”. Usa-se essa expressão, romances viejos, para diferenciá-los dos romances nuevos, eruditos e
artísticos “da segunda metade do século XVI e século XVII” (SPINA, 2003, p. 189). Ver também (ROIG, 1976, p. 14);
(PIDAL, 1952, p. 11); (MICHAËLIS, 1980) e BARRETO (2004, p. 381-405).
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Não enxergo meu russinho.
_Juliana, Juliana,
Não me vem com falsidade...

30

_Meu pai e minha mãe pensavam
Que tinham seu filho vivo...
_A minha mãe também pensava
Que tu casavas comigo.
35

_ Acabou-se, acabou-se,
Acabou-se a confusão:
Você nem casou comigo
Nem com a filha do Barão”.
Poema coligido em Aracaju/Sergipe, em 18/06/1971137.

5. Especificidades do gênero romance tradicional
O poema acima é a transcrição do romance peninsular Juliana, cantado por Dona Maria,
de Santa Rosa de Lima/Sergipe, e coligido pelo folclorista Jackson da Silva Lima. Gênero
designado pelos estudiosos da literatura oral como “oratura” (CORREIA, 1986, p. 8-9), segundo
Ramón Menéndez Pidal, os romances tradicionais têm suas origens nas canções de gesta
medievais, das quais se constituem como verdadeiros fragmentos. Em sua constituição, aos
poucos eles vão deixando o estilo épico, no qual predominam as imagens objetivas e a narração,
para se fixarem no estilo lírico, marcado pelos elementos subjetivos e sentimentais. Desse
modo, ao afastar-se do estilo épico-lírico de sua origem, eles vão se caracterizando pelo estilo
dramático-lírico, no qual vão predominar os elementos dialogísticos138. É por isso que um
estudioso desse gênero, Paul Zumthor, o considera como um gênero verdadeiramente
revolucionário no contexto da literatura medieval na qual ele surgiu. Por se encontrar num
trânsito permanente entre o relato oral e o escrito, o gênero romance, surgido no correr da
segunda metade do século XII, na França e depois na Alemanha, representa o surgimento de
uma nova forma poética narrativa, caracterizada por recusar a oralidade das tradições antigas,
em busca de uma aproximação cada vez maior com a escritura, “[...] o romance recusa a
oralidade das tradições antigas, que terminarão, a partir do século XV, marginalizando-se em
‘cultura popular.’” (ZUMTHOR, 1993, p. 266). Por consequência, no romance tradicional, a
teatralidade da performance tende a diminuir, em função de essa, a performance, se encontrar
agora presa a uma leitura. Desse modo, como se vê, o resultado disso é o começo da diminuição
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O Folclore em Sergipe, p. 285-6.
PIDAL, op. cit., p. 13.
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do prestígio da voz, a qual, até então, reinava soberana no centro de toda performance
romancística.
Segundo Pere Ferré, apesar do prestígio cada vez maior da escrita, sobretudo a partir do
século XV, com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg (1398-1468), todavia, a
transmissão das obras continuava a ser feita “[...] oralizando o texto.” (FERRÉ, 2000, p. 15). De
modo que foi pela transmissão oral que os romances tradicionais viajaram, durante o período
da expansão marítima, da Península Ibérica para as Américas, para a Europa Oriental e para Ásia
Menor. Nesse processo diaspórico, muitos dos romances fragmentaram-se, mesclaram-se a
outros gêneros e multiplicaram-se em milhares de versões. Como diz Pere Ferré, “[...] após sua
viagem do Velho ao Novo Mundo, nos finais do século XVI, em ambos (os romances tradicionais)
se conservam numa multifacetada rosácea de versões.” (FERRÉ, 1997, p. 46).
No Brasil, contudo, os romances tradicionais vindos de Portugal passaram, sobretudo
no Nordeste brasileiro, a receber a contribuição de outras tradições, também orais, que aos
poucos foram fazendo com que o Romanceiro Ibérico ganhasse um perfil próprio em terras
brasileiras, constituindo-se no Romanceiro Popular do Nordeste. Tais contribuições podem ser
verificadas, no plano do conteúdo, nos novos temas, nos novos personagens e nos ciclos inteiros
de assuntos que aqui foram sendo criados, enriquecendo o Romanceiro Ibérico. Além disso, no
plano da forma, novos tipos de estrofe e novas maneiras de organizar as rimas acabaram por
dar um formato próprio ao Romanceiro Popular do Nordeste, conforme nota Bráulio Tavares
(2005, p. 100).
Em decorrência dessa especificidade do Romanceiro Popular do Nordeste, em relação
ao Ibérico, Ariano Suassuna (2010, p. 256), seguindo Gustavo Barroso, chegou a sugerir que esse
termo, Romanceiro Popular do Nordeste, fosse usado apenas para referir-se à poesia
improvisada do Nordeste, englobando, de um lado, as sextilhas e décimas e estrofes delas
derivadas, além de outras estrofes. E de outro, a literatura de cordel e de tradição oral decorada
e, dentro dessa tradição, os romances, abecês, pelejas e cantigas.

6. Astúcias de Juliana
Juliana, de acordo com Bráulio Nascimento, é um dos romances tradicionais
ibéricos mais conhecidos de todos os tempos, encontrando-se dele versões “pelos
quatro cantos do mundo” (1974, p. 1). A versão de D. Maria, constituída por 9 estrofes
– 8 quadras e 1 sextilha –, 38 versos heptassilábicos, as redondilhas maiores, com rimas
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em –ar, -ado, -i e -ão, predominando nos versos pares, segundo o esquema A-B-C-B-DB-E-B-F-B -, pode ser dividida em três partes.
A primeira, que vai do primeiro verso até o oitavo, marca o pedido de casamento
feito por Dom Jorge aos pais de Juliana, o Conde e a Condessa. A segunda, que vai do
nono verso ao décimo segundo, informa sobre a traição de Dom Jorge. Finalmente, a
terceira parte, do décimo terceiro verso ao trigésimo oitavo, marca o momento da
vingança de Juliana, depois de Dom Jorge, além de tê-la traído, ao prometer-lhe
casamento e depois resolver casar-se com outra, a “filha do Barão”, ter ido à sua casa
para “despachá-la”, “Que eu já vim te despachar” (verso 20).
Na primeira parte, constituída pela primeira e segunda estrofes, vemos
dramaticamente, isto é, através de diálogos, o pedido de casamento e a relutância da
Condessa em dar Juliana, por considerá-la muito nova “_Juliana é muito nova, /Não
presta pra casar não” (versos 7 e 8). Na segunda parte, em uma única estrofe, a terceira,
vemos Juliana em conversa com a mãe, manifestando o sofrimento que a traição lhe
causou, “Que é que tens, Juliana, / Que tanto estás a chorar? /_É Dom Jorge, minha mãe,
/Que com outra vai casar”. Porém, é na terceira parte do romance que Juliana revela
toda a sua astúcia e cólera, ao receber friamente o desaforado Dom Jorge.
Ela mostra-se resignada, num primeiro momento, chegando a perguntar ao exnoivo, antes mesmo de ele falar no assunto, sobre a notícia do novo compromisso,
“_Meu Dom Jorge, eu soube aqui /Que tu ‘tavas pra casar... /_É verdade, Juliana, / Que
eu vim te despachar.” (versos 17 a 20). Nesse momento, Juliana age muito
semelhantemente a Medeia - não a Medeia da Argonáutica de Apolônio de Rodes, é
verdade, mas a da tragédia de Eurípedes. Ela se mostra calma e conformada para seu
ex-noivo, ganhando-lhe, dessa forma, a confiança, enquanto, no íntimo, começa a
tramar sua vingança.
Será pelo vinho, símbolo da vida e da alegria, que ela pede a Dom Jorge que
aceite como “presente” de seu novo compromisso, “Meu Dom Jorge, ‘pere aí, /Vou subir
no meu sobrado, /Vou buscar um copo de vinho /Que pra ti tenho guardado” (versos 21
a 24), que ela se vingará, convertendo o símbolo da vida e da alegria, o vinho, no símbolo
da morte e da tristeza, o veneno, “_ Acabou-se, acabou-se, /Acabou-se a confusão:
/Você nem casou comigo /Nem com a filha do Barão.” (versos 35 a 38).
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Considerações finais
A Medeia de Apolônio de Rodes e a Juliana de D. Maria se aproximam, assim,
como se vê, por serem ambas muito novas – lembremos que Medeia é a irmã mais nova
de Absirto e de Calcíope e Juliana é pela mãe descrita como “_[...] muito nova, /Não
presta pra casar não” (versos 7 e 8). Entretanto, apesar dessa aproximação etária entre
ambas, são visíveis as diferenças entre elas.
Medeia, embora princesa, é estrangeira e bárbara, no mundo grego de Jasão
para o qual foge, buscando encontrar seu lugar. Juliana, porém, apesar de igualmente
aristocrática - é filha do Conde e da Condessa e mora num “sobrado”, tipo de moradia
exclusivo de uma elite patriarcal, que, segundo Gilberto Freyre, sucedeu no Brasil,
durante o processo de transformação da paisagem social que ocorreu no século XVIII e
na primeira metade do XIX, às velhas casas-grandes coloniais (FREYRE, 1998, p. LX) – não
é estrangeira e muito menos bárbara em sua terra, na qual ocupa uma posição social
privilegiada. Todavia, apesar das diferenças, tanto Medeia como Juliana irmanam-se no
sentimento de desterritorialização em que se vê a mulher na cultura patriarcal. Nesse
mundo de homens, o lugar da mulher é um lugar rigorosamente vigiado. Lembremos
que entre os gregos, como informa Ana Alexandra Alves de Sousa, a mulher passava da
tutela do pai para a do marido, e que, no Brasil patriarcal, como informa Gilberto Freyre,
“[...], esposas e filhos se achavam quase no mesmo nível dos escravos.” (FREYRE, 1992,
p. 421). Em ambos os universos, tanto o grego de Medeia, quanto o brasileiro de Juliana,
onde, segundo Orlando Vieira Dantas, os chefes de família usavam suas filhas para “[...]
através dos casamentos aumentar o patrimônio econômico das mesmas. [...]. Muitas
vezes as noivas desconheciam pessoalmente os seus futuros esposos.” (DANTAS, 1980,
p. 32-33), nesses dois universos patriarcais, a mulher, como se vê, não se pertence.
Por isso, diferentemente do Carlos García Gual, que considera Medeia como uma
“mujer fatal”139, prefiro vê-la a partir do arquétipo da “mulher selvagem”. Acredito que
o arquétipo da “fêmea fatal”, enquanto a mulher que atrai o homem e, como diz Marco
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Zingano, lhe “causa a dor incurável”140, aplica-se melhor a uma personagem como
Helena de Troia, por exemplo, vista segundo a ótica da tragédia Agamenon de Ésquilo,
a qual acusa Helena, devido à exuberante beleza, de ter conduzido os gregos e os
troianos para a ruína e de ter destruído, assim, a paz das cidades. Nessa perspectiva,
poderíamos pensar também na Circe da Odisseia de Homero, seduzindo os homens e
transformando-os em animais. Não é isso, porém, o que ocorre nem com a Medeia de
Apolônio de Rodes, nem com a Juliana de D. Maria, as quais poderiam ser entendidas
melhor a partir do arquétipo de “mulher selvagem”.
Com efeito, de acordo com Clarissa Pinkola Estés, o arquétipo da mulher
selvagem corresponde, por assim dizer, ao mundo “ctônico”, subterrâneo e íntimo, que
existe em cada mulher, “[...] Na psicanálise, e a partir de perspectivas diversas, ela seria
chamada de id, de Self, de natureza medial.” (ESTÉS, 2014, p. 21). A Medeia de Apolônio
de Rodes e a Juliana de D. Maria - uma colaborando no assassínio do próprio irmão, a
fim de conquistar um lugar ao lado do homem por quem se apaixonara e no mundo do
qual espera alcançar reconhecimento, outra vingando-se do noivo, que lhe pedira em
casamento e depois a traiu, ferindo-a mortalmente - comportam-se ambas como
mulheres apaixonadas (sob o domínio de Afrodite), seguindo seus impulsos (sua thymós)
mais subterrâneos. Elas têm como móbiles de suas ações o desejo de encontrar, através
do matrimônio, um lugar no mundo dos homens, embora saibam que esse lugar, sob o
poder do pai ou do marido, será sempre um lugar marcado pela fragilidade dos
contratos e pela tensão nas relações entre os homens e as mulheres.
Enquanto representações de “tipos” - segundo o analista junguiano Robert
Johnson, “os arquétipos se relacionam aos tipos – tipos no sentido de um traço
característico da personalidade [...].” (JOHNSON, 1989, p. 39, grifo do autor) – Medeia e
Juliana se inserem na longa tradição das “mulheres guerreiras”, das quais se fala na
representação mítica e literária ocidental desde, pelo menos, as amazonas gregas. A
universalidade das histórias sobre essas mulheres guerreiras e sua permanência na
memória coletiva parecem querer exatamente isso: pôr em discussão a questão da
assimetria-simetria, nas relações entre o masculino e o feminino.
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Ao estudar o romance tradicional da donzela-guerreira e refletir sobre o porquê
de seu travestismo – motivo que foi aproveitado e estilizado na literatura brasileira por
Guimarães Rosa com a criação da personagem “Diadorim” –, pergunta a professora
Walnice Nogueira Galvão, “O que pode significar essa assimetria, senão uma
reafirmação da assimetria, da diferença sexual?” (GALVÃO, 1998, p. 139). Assim, numa
epopeia escrita, como se disse atrás, sob a proteção política dos Ptolomeus, como foi a
Argonáutica, a representação de uma personagem ctônica como Medeia implicava
numa reflexão sobre os perigos que giravam em torno dos contratos familiares,
sobretudo aqueles realizados entre as famílias reais. No romance Juliana, ocorre o
mesmo, ou seja, uma reflexão, em um poema épico-lírico-dramático, sobre fidelidade,
traição e casamento. O tema da vingança, decorrência de uma traição, se insere, assim,
na tópica da “bella mal maridada”, de que fala Pidal, quando explica que este é um tema
lírico que migrou para o Romanceiro, vindo de ritos arcaicos.
De acordo com o filólogo espanhol, esses romances da malcasada,
provavelmente originários dos cantos de maio, os quais, por sua vez, são vestígios das
festas pagãs da primavera, “[...] respiran la más insolente negación de la moral, el más
descarado impudor, que, como disse Jeanroy, sería monstruosidad si fuese outra cosa
que un juego poético.”141. A esse respeito Ria Lemaire, combatendo aguerridamente a
tese da autoria masculina das cantigas de amigo paralelísticas galego-portuguesas, em
nome da autoria feminina dessas cantigas, comenta que a autoria feminina desses
poemas, autoria de uma vez por todas comprovada por ela, no livro Passions et Positions
– contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langue
romanes (LEMAIRE, 1988), o qual resultou de sua tese de doutoramento, na verdade foi
ocultada por interesse de filólogos marcados por uma cosmovisão viricêntrica suspeita:
[...] averiguou-se possível demonstrar que a atribuição dos textos a homens
poetas trovadores, permitiu aos literatos dos séculos XIX e XX inventar e
ensinar uma tradição interpretativa de mulheres choronas, tristes vítimas
passivas de homens infiéis, uma tradição que oculta, por inacreditável que
possa parecer, o seu verdadeiro conteúdo que é de mulheres jovens – as
amigas – sexualmente ativas que cantavam e improvisavam essas canções
que dizem e repetem tanto aberta quanto metaforicamente o desejo
libidinoso e o prazer da sua satisfação. (LEMAIRE, 2015, p. 9).
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Como se vê, a pesquisadora francesa está justamente criticando a visão
patriarcal que se revela por trás das palavras suspeitas de Pidal, “impudor” e
“monstruosidad”, para se referir a manifestações poéticas que exaltavam a sexualidade
e a liberdade femininas. Essa visão do mundo cultural das mulheres como um mundo
“selvagem”, por parte da tradição filológica do século XIX e dos inícios do XX, se
combina, assim, a uma outra tendência ideológica dessa mesma tradição, a saber, o
“scriptocentrismo”. Segundo Lemaire, o scriptocentrismo caracteriza uma visão
segundo a qual as origens e fontes das literaturas europeias situavam-se exclusivamente
na literatura escrita, desconsiderando-se, nessa perspectiva, toda a riquíssima tradição
literária oral, como se fosse completamente inexistente. O auge desse modelo de
pensamento estaria, conforme a autora, na obra de Ernest Robert Curtius, “Apogeu dos
scriptocentrismo positivista, o estudo de Curtius é considerado até hoje um dos grandes
clássicos da historiografia da literatura medieval.”142. Com efeito, não apenas em
Curtius, mas também na obra de Erich Auerbach (1994) e na de Gilbert Highet (1954)
percebemos essa visão da tradição ocidental como uma tradição feita exclusivamente
de literatura escrita (erudita). Somente depois do estudo pioneiro de Mikhail Bakhtin
(1993) sobre o riso popular carnavalesco, sobre o deboche paródico, o protesto cômico,
o realismo grotesco e o rebaixamento corporal, por parte da cultura popular medieval,
para com as opressões das classes dominantes, é que se começou a perceber as
circularidades culturais entre a cultura letrada e a cultura popular oral. A esses estudos
do filósofo russo, seguiram-se as pesquisas revolucionárias de Paul Zumthor, sobre as
especificidades da poesia oral, enquanto uma poesia “vocal”, isto é, performática, e sua
influência na poesia “culta”.
No que respeita ao aproveitamento do arquétipo da mulher selvagem, estamos
vendo que tanto Apolônio de Rodes quanto o compositor atualmente anônimo do
romance tradicional partiram ambos desse motivo, porém a partir de configurações
diferenciadas desse arquétipo. Na Argonáutica, percebemos uma, por assim dizer,
amenização na construção da personagem Medeia, a qual apenas a partir do canto IV
revela seu caráter selvagem, voltando, contudo, a retomar um tom civilizado no retorno
para Iolco, já na condição de esposa de herói grego; ao passo que, no romance Juliana,
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vemos a personalidade timocrática dessa personagem vingar-se da traição de seu exnoivo, matando-o, friamente, com um copo de vinho envenenado, revelando sua
selvageria feminina como uma resposta à humilhação masculina.
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RESUMO: Escrita no século XIX, a Kalevala é a epopeia do povo finlandês. Seu conteúdo foi embasado em
canções tradicionais épicas coletadas por Elias Lönnrot durante onze viagens feitas por territórios da
Finlândia e Carélia. O objetivo do presente artigo é contextualizar historicamente o surgimento dessa obra
em meio ao desejo de emancipação e construção de identidade do povo finlandês, ambos fortemente
influenciados pelo movimento do Romantismo. Discutiremos também os processos de coleta,
textualização e edição da Kalevala, que vieram a ser influenciados por certos modelos que Lönnrot tinha
em mente. Terminaremos por tentar oferecer uma possível categorização de gênero desse material e
elencando alguns dos temas nele presentes que estão conectados a tradições mitológicas.
Palavras-chave: Kalevala; Épicos; Finlândia; Mitologia.
ABSTRACT: Written in the 19th century, the Kalevala is held as the epic of the Finnish people. Its content
was based in the traditional epic songs collected by Elias Lönnrot during eleven field trips through Finland
and Karelia. The goal of the present paper is to present the historical background which gave birth to such
a work, knowingly, the Romantism-influenced desire to build a Finnish common identity and to
symbolically emancipate the country from foreign rulers. We are also going bring into light the processes
of collection, textualization and edition took by Lönnrot during the creation of the Kalevala, as well as the
models he had in mind while doing so. Finally, we are going to present a possible categorization of this
material in regards to gender, also revealing some of its contents which are connected to mythological
themes from the vernacular tradition.
Keywords: Kalevala; Epics; Finland; Mythology.
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Introdução
Símbolo máximo de orgulho144 da identidade e cultura finlandesas ainda nos dias
de hoje, a Kalevala145 é objeto de infindáveis estudos e análises, principalmente entre
estudiosos oriundos da Escandinávia e do norte do Báltico. Essa obra literária pode ser
abordada de vários ângulos distintos, a depender das perguntas que visamos responder
e qual característica dela pretendemos enfatizar, que vão desde o campo da literatura
ao dos estudos da religião e da mitologia, passando por estudos de oralidade,
textualização, gênero e recepção. São vastas as possibilidades de investigação da
Kalevala e as perspectivas e metodologias que podem ser empregadas para tal.
No Brasil, contudo, ainda são muito poucos os que se aventuraram a analisar
esse riquíssimo material (e que, inclusive, é parte inegável da grande história mundial
da literatura). Nesse sentido, destacamos a dissertação de mestrado e a tese de
doutorado de Carolina Alves Magaldi (2006; 2013), que foi pioneira ao eleger a Kalevala
como seu objeto de análise em ambos os trabalhos, além de ter se dedicado a esse
material também em artigos (2009; 2010). Digno de menção é também o estudo de
Marcos Saulo de Assis Nóbrega (2016), em que são analisadas as influências temáticas
da Kalevala nas composições do ilustre compositor finlandês Jean Sibelius.
Talvez essa escassez de estudos voltados ao épico finlandês se dê, por um lado,
por conta de uma predileção, já consolidada academicamente no Brasil, pelos épicos do
mundo clássico (principalmente A Ilíada e A Odisséia de Homero, a Teogonia de Hesíodo,
a Eneida de Virgílio, embora não limitada a eles), o que não necessariamente constitui
um problema, mas acarreta em disparidades. Por outro lado, temos que pensar a falta
de acesso à Kalevala aos falantes de português: contamos somente com a tradução de
144

Exemplo disso é o fato de que, na Finlândia, todo dia 28 de fevereiro é celebrado o Dia da Kalevala.
Notamos que, no Brasil, circulam as duas formas de concordância de gênero frente a esse material (tanto a
Kalevala quanto o Kalevala). Apesar de ambas as formas serem possíveis (pode-se fazer a concordância pensando em
o épico Kalevala ou a epopeia Kalevala), vislumbramos um novo modo de se pensar essa questão. É necessário chamar
a atenção para o fato de que os idiomas fínicos (dentre os quais se encontram não apenas o finlandês, mas também
o estoniano, o careliano, o íngrio, o vepsiano e o vótico, e alguns outros mais) não possuem gêneros em sua
gramática, não fazendo uso, portanto, de artigos definidos denominadores de gênero, como o ou a. Portanto, para
trazer alguns dos substantivos finlandeses para o português, ainda que sem traduzi-los, podemos fazer a concordância
semântica do gênero: Kalevala é o nome poético conferido, na obra, à Finlândia, cujo significado é algo como “terra
dos heróis”. Essa questão geográfica é de suma importância ao longo do épico, pois grande parte de sua temática gira
justamente em torno dos heróis de Kalevala e seus inimigos da terra de Pohjola. Concordando com a ideia de Kalevala
enquanto nome que designa terra e pátria, optamos pelo uso da concordância a Kalevala. O mesmo tipo de
procedimento será adotado para outros termos em finlandês que possam surgir ao longo do artigo, que serão
devidamente explicados no momento de seu primeiro aparecimento. Essa estratégia semântica para fazer a
concordância de gênero, em português, de termos finlandeses, foi saída adotada por nós em tradução de artigo do
folclorista finlandês Frog (2019), que sugeriu tal procedimento para as palavras intraduzíveis tietäjä, luonto e väki.
145
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José Bizerril & Álvaro Faleiros (2015), que apresenta apenas o primeiro grande poema
da obra (são nove ao todo), representando parte ínfima desse material finlandês. Uma
saída interessante para os não leitores de línguas estrangeiras é recorrer à tradução de
Merja de Mattos-Parreira & Ana Isabel Soares (2013) ao português europeu.
Ainda assim, a Kalevala e os materiais mitológicos e religiosos que a precedem e
embasam ainda não foram analisados a fundo por nenhum estudo brasileiro. Tampouco
foram delineadas discussões a respeito de seu gênero e processos de textualização que
a abarcam, lacunas essas que pretendemos começar a preencher com o presente artigo.
Primeiramente, faremos uma breve contextualização histórica e cultural da obra
propriamente dita e de seu autor, Elias Lönnrot, apontando também para o processo de
coleta dos poemas e as regiões de onde estes são oriundos. Em seguida, partiremos para
questões de definição e gênero a respeito da Kalevala, apontando também para
problemas de autenticidade e prováveis dificuldades ao tomá-la por fonte
completamente fidedigna dos mitos e da religião finlandesa pré-cristã. Por fim,
evidenciaremos resquícios, existentes na Kalevala, de temáticas mitológicas advindas da
tradição vernacular. Trazer uma discussão densa sobre esses supracitados aspectos da
epopeia finlandesa representa não apenas discutirmos mais, em idioma português,
materiais épicos outros, fora do eixo greco-romano, como também o campo de estudos
dos povos fino-úgricos146 como um todo.

Desenvolvimento
A Kalevala foi escrita por Elias Lönnrot (1802-1884), médico finlandês que viria a
se tornar professor de língua e literatura finlandesa na Universidade de Helsinque. Entre
os anos de 1828 e 1844, Lönnrot fez onze viagens para províncias do norte e do leste
finlandês, registrando e coletando uma série de poemas que circulavam em oralidade
no meio campesino dessas regiões, unificando-os, posteriormente, em um mesmo
corpus que viria a ser conhecido como a Kalevala (HONKO, 1990a, p. 9).

146

O fino-úgrico é um sub-ramo linguístico dentro do grande grupo das línguas urálicas. O urálico representa a maior
família linguística do norte eurasiático e consiste em pelo menos 30 idiomas; o limite geográfico dessas línguas é
amplo, indo desde, na parte ocidental, o norte da Noruega e a Hungria e, na parte oriental, a Península de Taimir,
juntamente dos rios Ienissei e Ob, da Sibéria ocidental. Dentro da família urálica, o sub-ramo fino-úgrico inclui idiomas
como o finlandês e demais línguas Balto-Fínicas (estoniano, íngrio, careliano, izoriano, vepsiano, etc.); as línguas
sámis, o mari, o mordiviano, o udmurto, o komi, o húngaro, o mansi e o khanty, dentre outras (ABONDOLO, 2006, p.
1-2).
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Ao pretendermos analisar o épico finlandês e seus conteúdos, devemos
considerá-lo, basicamente, em dois aspectos essenciais – cada um deles capaz de se
desdobrar em inúmeras discussões e questionamentos -. Por um lado, ele é produto dos
temas e motivos mitológicos que, de alguma forma, ainda circulavam na época em que
foram registrados; por outro, ele não deixa de ser produto de uma empreita
assumidamente estética e erudita de Lönnrot, carregando, nesse sentido, as marcas e
exigências trazidas pelo Período Romântico para que fosse considerada um épico
nacional. A Kalevala, portanto, foi concebida acima de tudo enquanto trabalho de
história mítica, língua e memória do povo finlandês, cujo alicerce era o conteúdo
mitológico coletado pelo autor – ainda que a Kalevala, conforme veremos, possua
diversas alterações e empreitas autorais da parte de Lönnrot e não possa ser
considerada um retrato completamente fidedigno da mitologia finlandesa -. Talvez
devamos considerar Lönnrot não apenas o escritor da epopeia finlandesa, mas um
estudioso também pioneiro da mitologia comparada que, na época, incluía nomes como
Max Müller e Jacob Grimm (PENTIKÄINEN, 1999, p. 3). A seguir, abordaremos esses e
outros aspectos em maiores detalhes.

1.1
A Kalevala: o contexto histórico-cultural de seu surgimento, suas diferentes
versões e o processo de escrita e coleta de materiais por Elias Lönnrot
Em 1812, sobre forte influência do ideal Romântico, quatro estudantes amigos147
juraram dedicar suas vidas à promoção e divulgação da cultura finlandesa, no que se
tornou o início de um longo processo histórico que viria a se desenrolar e que buscava
uma diferenciação cada vez maior entre os finlandeses e suecos148, seus dominadores
147

Carl Gottlund, Adolf Ivar Arwidsson, Abraham Poppius e Anders Johan Sjögren. Adolf Ivar Arwidsson viria a ficar
famoso por sua máxima, “Suecos nós não somos, russos não podemos nos tornar, que sejamos, então, finlandeses”
(PENTIKÄINEN, 1999, p. 17).
148
Já em 1674, o Conselho de Antiguidades da Suécia-Finlândia buscava desvelar “importantes conquistas e feitos
heroicos do passado”, numa tentativa de glorificarem os feitos do reino Sueco. O Conselho resolveu, então, escrever
para clérigos finlandeses nos limites de seu reino, ordenando que coletassem tais feitos de seus antepassados e os
reportassem aos representantes do interesse sueco. Aos olhos dos finlandeses que se encarregaram dessa tarefa,
surgiu um duplo efeito: de fato, rever as glórias de seus antepassados e resgatá-las iria alavancar a fama do reino
Sueco-Finlandês como um todo; por outro lado, os colocava em contato direto com importantes feitos e conquistas
especificamente finlandeses. Posteriormente, com o advento do Iluminismo, essa visão crítica viria a se intensificar e
começaram a surgir estudos sobre costumes locais, que passaram a sugerir o conceito de patria (em latim) como
sendo a Finlândia, e não mais o reino Sueco-Finlandês como um todo. Incontornável exemplo desse processo foi a
publicação, em 1789, da enciclopédia Mythologia Fennica, por Christfrid Ganander, que continha informações sobre
costumes e crenças do povo finlandês, incluindo até mesmo passagens de poesias folclóricas. Apesar da importância
em criar um senso de separação entre o que era finlandês e o que era sueco, o pensamento Iluminista não se
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por séculos a fio149. Esse juramento foi inspirado pelas ideias do filósofo alemão Johan
Gottfried Herder, para quem havia um declínio nas sociedades ocidentais que aderiam
a modelos culturais estrangeiros e desvalorizavam línguas e literaturas nativas. Herder
convocava uma revitalização das culturas e nações por meio do resgate do folclore, da
poesia e das tradições de cada povo, que constituíam, segundo ele, a forma mais
verdadeira de expressão do espírito nacional (TOLLEY, 2013, p. 115-116). Todas as
nações, de acordo com o autor, se encontravam em processo de progressão em direção
a um estado utópico almejado, chamado Humanität, mas cada nação deveria alcançá-lo
seguindo a trilha de sua própria cultura, desenvolvendo sua própria linguagem, arte,
literatura, religião, costumes e leis150 (WILSON, 1976, p. 29).
Contudo, o fervor trazido pelos ideais de Herder, que impulsionou os finlandeses
em busca de sua identidade fínica – sobretudo em oposição à sueca - foi ironicamente
uma vantagem para que as autoridades russas conquistassem a Finlândia em 1809. Elas
se aproveitaram desse movimento para estimular o rompimento cultural e identitário
definitivo entre os finlandeses e o estado sueco, que já se perdurava havia séculos.
Nesse ano a Finlândia, então, livra-se do domínio sueco para tornar-se um Grão-Ducado
autônomo do Império Russo. Tal fato ilustra bem como, em seus primórdios, o
Romantismo Finlandês permaneceu amplamente enquanto interesse cultural – tendo
inclusive sendo manipulado contra os próprios finlandeses, a favor dos russos -,
tornando-se um movimento político e de emancipação apenas posteriormente, no
século XIX (TOLLEY, 2013, p. 116).
Agora livres dos suecos, mas encurralados pelos russos, o resultado é uma crise
de identidade entre os finlandeses (HONKO, 1990b, 189). Nesse sentido, a Kalevala
surge paralelamente como instrumento de registro escrito das tradições orais que ainda

preocupava em defender ou exortar os valores de culturas individuais, favorecendo o desenvolvimento da ideia de
uma cultura universal baseada na racionalidade, bom gosto e comedimento. A verdadeira conexão entre as tradições
folclóricas e o nacionalismo – imprescindíveis para entendermos o surgimento da Kalevala – viria a ser estabelecida
por influência do filósofo alemão Johan Gottfried Herder e do pensamento Romântico (TOLLEY, 2013, p. 115; WILSON,
1976, p. 29-30).
149 Durante a Idade Média, a Suécia e o Grão-Ducado de Novgorod começaram ambos a manifestar interesse no
território finlandês, esforçando-se para subjugá-lo política, econômica, cultural e religiosamente. Durante as Cruzadas
no Báltico, entre os anos de 1150-1350 (durante os quais houve 3 grandes cruzadas contra os finlandeses) a Finlândia
termina tornando-se parte do Reino Sueco (LIND, 2006, p. 436-338).
150 Segundo Herder, como o homem “origina-se em uma e de uma raça, seu desenvolvimento, educação e modo de
pensar são genéticos” e, assim, “toda perfeição humana é nacional” (WILSON, 1976, p. 29). O nacionalismo defendido
por Herder é um tanto quanto explícito, sendo passível de entendermos por que, segundo suas ideias, o
desenvolvimento de uma nação exigia a separação entre o nós x eles.
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circulavam entre os camponeses finlandeses em pleno século XIX, mantendo-as vivas
por meio do fôlego da escrita, enquanto também apresentava, acima de tudo, a
possibilidade de construção da identidade finlandesa por meio de um passado mítico
comum a todo o povo finlandês, atuando na emancipação identitária e nacional do país
(HONKO, 1990a, p. 8-10).
É necessário manter em mente que a absorção dos ideais Românticos por parte
dos finlandeses foi algo que se deu em uma nação que não tinha uma literatura ou
tradição literária em seu próprio idioma, mas que, por outro lado, era riquíssima em
poesia oral (HONKO, 1990a, p. 8). Não demorou muito para que os Românticos de
Turku151 percebessem essa lacuna e publicassem trabalhos como Suomen kansan
wanhoja runoja (1822), por Zacharias Topelius, e Otava eli suomalaisia huvituksia (18291832), pelo já mencionado Gottlund. Ainda assim, não se pode dizer que as aspirações
Românticas tenham sido alcançadas com esses trabalhos, principalmente porque as
“verdadeiras” poesias folclóricas, ricas em intocável e pulsante conteúdo genuinamente
finlandês, estavam em áreas interioranas e remotas de difícil acesso, em que esses
autores não estiveram (TOLLEY, 2013, p. 116; WILSON, 1976, p. 24). Como o
Romantismo tinha um elevado apreço por esse tipo de material folclórico 152, algo
inevitavelmente estava faltando.
Esse espaço viria a ser preenchido justamente por Elias Lönnrot, que, ao
ingressar na Universidade de Turku em 1822, bebeu dessa fonte e herdou suas
influências. Nesse sentido, especialmente importante para a empreita que viria a ser
conduzida por Lönnrot foram os princípios adotados por Sjögren: impressionado com as
151

Nome dado à primeira leva de ativistas do romantismo finlandês, cuja localização do grupo era na cidade
homônima.
152 Na Europa, o Romantismo criou um movimento folclórico extremamente forte, ao qual aderiram principalmente
nações ainda jovens que buscavam suporte na criação de sua identidade cultural, como era o caso da Finlândia.
Segundo o viés Romântico, o folclore era uma entidade criativa, ativa, que construía uma descrição do povo por si
próprio; as experiências coletivas e humores típicos de uma nação estariam cristalizados e conservados nas palavras
dos poemas e canções folclóricas. A poesia folclórica tradicional era vista como natural, criada pela e para a
coletividade, em oposição à poesia lírica e artística, que era individual (HONKO, 1990a, p. 8-9). Essa visão do folclore
não se limitou ao Romantismo, mas trouxe suas heranças até a antropologia dos séculos XX e XXI, a qual muitas vezes
construiu a identidade de certos povos como o resultado de um processo de representações colaborativas, em que,
o antropólogo, com certo olhar fetichista e desejoso de preservar ou dar voz a uma cultura, encara um representante
da cultura (um cantor de tradições folclóricas, por exemplo) como vasilhame perfeito e representativo de toda a
coletividade e identidade cultural de um povo, uma entidade viva que conserva uma cultura, mas que precisa de uma
voz externa (a do antropólogo) para representá-la. Nesse processo o antropólogo ignora, por exemplo, a capacidade
e possibilidade de que esses representantes do folclore criem e insiram elementos subjetivos em conteúdos
folclóricos (algo que a própria tradição possibilita), tomando tudo que o representante faz como inerentemente
coletivo e “tradicional”. Essa questão é discutida em detalhes por Kristin Kuutma (2006), que investiga as
representações criadas, por meio desses processos, a respeito dos povos Sámis e dos Setos.
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ideias de Herder a respeito do folclore e importando-as para o contexto finlandês, este
passou a defender que as runosongs153 seriam as detentoras máximas desse
conhecimento ancestral, antigo, e que nelas residiria a genuína voz do povo finlandês,
chegando mesmo a coletar alguns materiais (PENTIKÄINEN, 1999, p. 18). Seriam
exatamente as runosongs que Elias Lönnrot se aventuraria para coletar, usando-as como
base de conteúdo da Kalevala.
O conteúdo que daria origem ao épico finlandês foi coletado por Elias Lönnrot
ao longo de 11 viagens, feitas por ele às províncias orientais e do norte da Finlândia,
entre os anos de 1828-1844. Na segunda edição da Kalevala, publicada em 1849,
também foram incluídas canções compiladas por diversos outros coletores. É possível
sabermos em maiores detalhes os métodos de trabalho adotados por Lönnrot, pois ele
os descreve em seus diários de viagem e em alguns artigos publicados em jornais. Além
disso, os poemas compilados por ele nessas viagens foram publicados na íntegra, sem
alterações, no material Suomen Kansan Vanhat Runot (1908-1948), dividido em
impressionantes 33 volumes. Isso possibilita que comparemos o material original com o
épico que dele se derivou, o que nos ajuda a reconstruir o processo de manipulação de
materiais vernaculares na composição de um épico. Isso pode, inclusive, esclarecer
como surgiram outros grandes épicos em condições análogas (HONKO, 1990a, p. 9).
Em 1828, Lönnrot começou suas expedições de coleta das runosongs. Os
primeiros lugares que visitou foram a Carélia Finlandesa e a Arcangel Carélia, depois da
fronteira, onde a semelhança dialetal entre os idiomas falados e o finlandês era maior
e, além disso, onde grande parte das populações eram imigrantes finlandeses. Lönnrot
conseguiu isso aceitando um posto como médico em Kajaani, após ter completado seus
estudos, pois sabia que lá poderia, nas horas vagas, dedicar-se à coleta desse material.
153

Runo era um termo êmico, tanto das tradições finlandesas quanto carelianas, para designar a poesia ou canção
tradicional. A partir do século XVII, a palavra runo aparentemente começou a ser adotada para designar, em latim, o
poemas tradicionais da Finlândia (runa, runo) e manteve-se sendo utilizada em palavras compostas também no
idioma finlandês (runo-nuotti = melodia runo) e no sueco (runewijsor = canções runo). Posteriormente, no século
XVIII, o termo runo é adotado de forma mais ampla para designar todos os tipos de poema compostos em métrica
fínica (KALLIO, FROG & SARV, 2017, p. 149). A runosong é uma tradição poética comum a inúmeros dos povos fínicos:
esse sistema poético difundido amplamente entre esses povos detinha uma multifuncionalidade surpreendente e,
apesar de se manifestar acima de tudo em canções, também é encontrado em provérbios, charadas, canções de ninar,
encantamentos e lamentos. As propriedades poéticas que caracterizam a tradição das runosongs fínicas são a métrica
trocaica (alternação entre posições de verso fortes e fracas) com quatro posições fortes por verso, e uma persistente
ocorrência simultânea de aliteração e paralelismo, semanticamente vinculadas. Na região estoniana, o termo popular
para essas canções é regilaul (SARV, 2015, p. 6). Evitamos a tradução de runo como runa, tanto para manter acessível
o vernáculo que designa essa tradição, quanto para evitar confusões em relação ao que o termo “runa” designa no
mundo germânico-escandinavo, algo que difere completamente do universo fínico.
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Pouco tempo depois, a Sociedade Finlandesa de Literatura, fundada em 1831, começou
a patrocinar financeiramente a empreita de Lönnrot. Podendo, então, continuar sua
pesquisa, Lönnrot viria a fazer inúmeras outras viagens. Dentre essas, principalmente as
que fez entre os anos de 1832-1837, para além das fronteiras finlandesas, na região da
Carélia, seriam as mais importantes a nível de constituição do corpus kalevalaico
(HONKO, 1990b, p. 194).
O fato de Lönnrot ter ido até o território da Carélia para buscar pelas runosongs
(e, consequentemente, pela construção de uma identidade finlandesa) pode parecer
controverso e até mesmo infrutífero. Primeiramente, essa foi uma imposição posta ao
coletor pelo próprio contexto cultural: no século XIX, muito pouco dessa tradição oral
havia sobrevivido. Ela havia sumido gradualmente dos maiores centros urbanos e
comerciais, recolhendo-se para o interior. Como essa tradição oral carregava elementos
que possibilitavam sua conservação e, nas regiões remotas mais ao norte, ela manteve
ligações muito mais fortes com a magia, rituais e crenças – o que a tornava seu
apagamento por agentes externos mais difícil, pois entrelaçava-se a visões religiosas e
mitológicas de mundo: por isso que grande parte dela estava preservada entre cantores
épicos da Carélia Russa, por exemplo (FROG, 2014, p. 385-386). Outra razão para a
preservação dessa tradição na Carélia era o letramento. No século XIX, a taxa de
analfabetismo na Finlândia era de 20%, o que obviamente terminou por criar um novo
seguimento de entretenimento: a abertura de inúmeras editoras que começaram a
publicar, dentre outras coisas, versões escritas de canções finlandesas. Enquanto isso, a
taxa de analfabetismo na Carélia era de 92%, ou seja, o entretenimento e a vida
comunitária ainda giravam em torno desses cantores épicos que detinham, lá, outro
status social, muito mais positivo do que na Finlândia, até porque o cristianismo, nesta,
já estava muito mais consolidado (SIIKALA, 2000, p. 264).
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Figura 1: Mapa das fronteiras entre Finlândia, Carélia e Rússia154.

Mas então, se Lönnrot estava na busca de uma epopeia que resgatasse a
memória e identidade finlandesas, porque escrevê-la com materiais coletados na
Carélia? Apesar dos carelianos serem povos fínicos, a diferença entre eles e os
finlandeses inegavelmente existiam. Então por que os cantos presentes no modo de vida
de um povo tão ao leste, na fronteira, viriam a representar a Finlândia? Talvez o fato de
que as runosongs fossem encontradas em ambos os lados da fronteira Finlândia/Rússia
(ou melhor, Finlândia, Carélia Finlandesa e Carélia Russa) pode ter funcionado como
uma ponte cultural, um código comum enxergado entre finlandeses e carelianos,
154 Como

o processo de coleta das runosongs por parte de Elias Lönnrot nos remete a essas localidades, inserimos um
mapa para que o leitor visualize melhor. À esquerda, a Finlândia, cujas fronteiras com a Carélia estão divididas por
uma linha vermelha (considerar a linha pontilhada onde ela o estiver, pois é ela que demarca as fronteiras antes da
Segunda Guerra Mundial).Em laranja, a Carélia Oriental e, em verde, a Carélia Ocidental: em algumas fontes históricas
e trabalhos acadêmicos elas são chamadas, respectivamente, de Carélia Russa e Carélia Finlandesa. Entre a parte
laranja e a cinza, encontra-se a região da Carélia de Arcangel. A Carélia Oriental pode ser dividida em duas partes: ao
sul, a Carélia de Olonets e, ao norte, a Carélia do Mar Branco, também chamada de Carélia Viena, de onde procedem
a maioria dos materiais coletados para a Kalevala. Fonte: https://www.pinterest.co.uk/pin/238057530281209954/
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processo que pode ter apagado certas diferenças (HONKO, 1990b, p. 182-183). Para as
necessidades da época, parece que pouco importava. A Kalevala e os conteúdos que a
compuseram - mesmo grande parte deles sendo oriundos da Carélia – não só foram
concebidos como sendo símbolo máximo de tudo o que era inerentemente finlandês,
como também foram recepcionados pela audiência então contemporânea como se de
fato o fossem. Tanto é que, na época, tais perguntas de cunho regionalista sequer foram
levantadas: o conceito de pátria e identidade, uma vez cristalizados, tornam-se sujeitos
ao debate apenas quando não são mais auto evidentes por uma das partes (finlandeses
ou carelianos, nesse caso). Por isso é que a discussão Carélia x Finlândia surgiu
exclusivamente no meio acadêmico e apenas a partir dos anos 80. Portanto, embebidos
no contexto do Romantismo Oitocentista e buscando construir a identidade finlandesa
– afastando-se de tudo o que fosse russo ou sueco –, materiais de ambas as localidades
foram tidos por finlandeses155 (HONKO, 1990c, p. 571-572).
Felizmente, graças aos registros em seus diários de campo, sabemos um pouco
sobre o método de anotação adotado por Elias Lönnrot. Não demorou para que ele
percebesse que pedir para o cantor ditar a música era um método ineficiente, pois este
precisava aguardar que o coletor terminasse de escrever para que ditasse a próxima
linha: não só as palavras perdiam seu ritmo, melodia, métrica e entonação – afetados
pelo ato nada natural de ditar -, como também os cantores menos experientes logo se
perdiam, confundiam-se e não desejavam dar continuidade. Os mais experientes
estavam aptos a contribuir com mais segurança, porém sempre sob o risco de esquecer
ou encurtar versos. Como saída, Lönnrot, concebeu um método que o possibilitava
anotar na mesma velocidade em que o canto natural seguia; ele colocava apenas as
primeiras letras de cada palavra no papel. Com o tempo isso proporcionou a Lönnrot
uma fluência absurda na linguagem e vocabulário épicos, a ponto até mesmo de
conseguir antecipar o que o cantor iria dizer. Depois, sozinho, o estudioso editava os
materiais, colocando as palavras por completo. Já percebemos, com isso, que é
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O épico da Kalevala era algo que os suecos, por exemplo, não possuíam, e que sua cultura hegemônica não
favoreceu de modo algum para que surgisse. De acordo com o elemento central defendido pelo Romantismo, cada
nação possuía, em algum ponto, uma fonte embasada em sua linguagem mais pura, sua poesia mais verdadeira,
mergulhada na verdadeira tradição: enquanto os finlandeses tinham as runosongs da Finlândia-Carélia, que
precisaram ser resgatadas para compor a Kalevala, os suecos já tinham a poesia eddica e a mitologia nórdica, cujos
conteúdos, segundo o Romantismo, já remetiam às suas raízes mais antigas e primordiais (HONKO, 1990c, p. 572).
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impossível discutirmos a Kalevala como um projeto abstraído de processos de
textualização e edição (HONKO, 2000, p. 18-19).
Muitas vezes, no entanto, Lönnrot recorreu a um ideal de unificação linguística.
Para tornar o épico mais facilmente publicável e compreensível em uma ampla escala,
ele não tolerou variações dialetais (que eram pequenas, porém inúmeras), que
tornariam o texto, segundo ele, desnecessariamente mais difícil e complexo de ser
entendido pelos finlandeses das regiões mais urbanas de Turku e Helsinque, por
exemplo, pois estava repleto de regionalismos da Carélia ligados a um vocabulário muito
específico do gênero épico interiorano (HONKO, 2000, p. 19). De certo modo, Lönnrot
fez uma operação de universalização desse conteúdo épico, de fato necessária para que
fronteiras linguísticas não atrapalhassem ou fragmentassem seu entendimento
Finlândia Ocidental e afora, mas, por outro lado e paradoxalmente, esse processo
resultou no apagamento de certas características e marcadores linguísticos peculiares
da Carélia, na Kalevala (HONKO, 1990b, p. 210).
Duas condutas adotadas por Lönnrot que dificultam, por nossa parte, um
entendimento melhor acerca das origens da Kalevala e suas runosongs, residem no fato
de que ele não parecia estar interessado no contexto social e cultural em que esses
poemas eram cantados e tampouco nos detalhes acerca das vidas e comportamentos
dos cantores (HONKO, 1990b, p. 196). A nível de exemplo: sabemos, por meio de outras
fontes e estudos comparados, que no período em que esses poemas foram coletados
existiam, na Viena Careliana, dois tipos possíveis de habitus desses cantores, nem
sempre uniformes e homogêneos, mas muitas vezes com misturas de ambos em alguma
medida: o vocalista e o vidente. Os cantores possuidores do habitus de vidente
favoreciam motivos e temáticas relacionados ao mundo mitológico, enquanto que o
vocalista se distanciava da mitologia tradicional e favorecia oferecer uma performance
mais melódica e harmoniosa. Essa diferença diz respeito não apenas ao modo de se
executar a performance propriamente dita quando a hora chegava, mas ao tipo de
registro poético, lexical e temático de que se lançava mão (SIIKALA, 2002a, p. 38-39).
Pouquíssimas informações dessa espécie chegaram até nós por Elias Lönnrot.
Existem, na verdade 5 versões diferentes da Kalevala. As duas primeiras,
coletadas e organizadas em 1833, não foram publicadas na época, mas apenas
posteriormente, em 1891. A primeira delas continha algumas runosongs a respeito de
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Väinämöinen156, Lemminkäinen157 e alguns poemas do ciclo do “frequentador de
casamentos”158, possuindo 3.191 versos. A segunda consistia em uma Coleção de
Poemas sobre Väinämöinen, contendo 5.052 versos e agora apresentando a divisão em
16 cantos. Essa versão é conhecida, hoje, como a Proto-Kalevala. Em 1834-1835, surge
a coleção Canções Antigas da Carélia a respeito dos Tempos Antigos do Povo da
Finlândia, chamada também de Kalevala Antiga, que apresentava 32 cantos e 12.078
versos. Finalmente, em 1849 é publicada a Nova Kalevala, agora contendo
impressionantes 50 cantos e 22.795 versos. A versão que chegou até nós nos dias de
hoje, se consolidou e é amplamente discutida e analisada é justamente essa Nova
Kalevala, conhecida simplesmente por Kalevala. Em 1862 foi publicada também uma
versão reduzida a 9.732 versos para leituras do público infanto-juvenil em escolas
(FROG, 2014, p. 383).
Fica claro, portanto, o quanto Lönnrot estendeu o número de versos e conteúdo
de maneira impressionante se compararmos a Kalevala Antiga e a Nova Kalevala – que
aumentou quase o dobro -, distância que se amplia ainda mais se tomarmos a ProtoKalevala como base. É interessante notar como essa empreita começou no momento
em que Lönnrot, ao coletar as primeiras canções e notar o protagonismo frequente de
Väinämöinen nelas, passou a visualizar uma era passada em que ele e alguns dos outros
nomes mencionados fossem verdadeiras figuras históricas cujos feitos narrados pelos
cantores eram de alguma forma verdadeiros. Nesse sentido, a intenção de fundo da
Kalevala era, originalmente, uma grande descrição de Väinämöinen e suas aventuras.
Isso influenciou até mesmo a estrutura da obra: o épico começa com seu nascimento e
termina com sua partida – acompanhada, claro, da promessa de seu retorno. Isso

156

Väinämöinen é o protagonista de grande parte das peripécias narradas na Kalevala, sendo inclusive responsável
pelo surgimento do cosmos da maneira como o conhecemos. Ele é o principal herói das poesias épicas coletadas na
Savônia e Carélia e muitas das suas estórias possuem temáticas fortemente xamânicas. A figura de Väinämöinen é
basicamente a do demiurgo, do feiticeiro capaz de viajar ao mundo dos mortos para obter conhecimento, criador da
música e de inúmeros utensílios mágicos (SARMELA, 2009, p. 539).
157 O Lemminkäinen da Kalevala, “sintetizado” por Lönnrot, era um corajoso e assumidamente imprudente herói em
quem convergia o símbolo do grande cortejador guerreiro. Ele não enxerga qualquer problema em começar grandes
guerras contra o poderoso povo de Pohjola ao ir até essas terras escuras do Norte para cortejar as mulheres de lá (o
que chega até mesmo a ser motivo de sua morte, sendo ressuscitado às margens do Tuonela, rio dos mortos, por sua
mãe). Contudo, o Lemminkäinen das runosongs também tinha um caráter fortemente xamânico que foi de certa
forma apagado por Lönnrot mas que, ao que tudo indica, provavelmente era seu principal traço em tempos antigos,
em meados da Era Viking (FROG, 2014; p. 386-340; SIIKALA, 2002b, p. 20).
158 As temáticas do cortejo, o casamento e a preparação para sua celebração são muito frequentes na poesia folclórica
finlandesa. Elas estão presentes não apenas na Kalevala, mas também em diversos poemas que Elias Lönnrot publicou
sobre o nome de Kanteletar, que, para ele, eram de cunho mais lírico do que épico (KAUKONEN, 1990, p. 163).
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apenas começou a mudar quando, entre um relato e outro acerca de Väinämöinen,
Lönnrot inseriu dois episódios de Lemminkäinen e um de Kullervo159 (KAUKONEN, 1990,
p. 160-161). Aos poucos, a Proto-Kalevala, centrada em Väinämöinen caminhou para se
transformar num épico em que, apesar de ainda deter o lugar de protagonista, outros
heróis e divindades oriundos das runosongs puderam figurar.

1.2 Alguns prováveis modelos de Lönnrot, questões de textualização e gênero da
Kalevala
Para que possamos compreender os processos de textualização e,
principalmente, a constituição da Kalevala enquanto gênero, necessitamos ter ciência
de alguns dos modelos que Elias Lönnrot tinha em mente. Um erudito no sentido
clássico do termo, Lönnrot era extremamente familiarizado com a literatura da
Antiguidade, especialmente a helênica; a Ilíada de Homero era, em muitos aspectos, o
modelo narrativo visado pelo autor finlandês. Ao compilar inúmeras das canções sobre
Väinämöinen, Lemminkäinen e Kullervo – os dois últimos, como vimos, em menor
número -Lönnrot percebeu que havia, nas entrelinhas, um berço temático que consistia
no desenrolar narrativo das peripécias resultantes entre os conflitos do povo de Kaleva,
os heróis, e o povo de Pohja, seus inimigos: o análogo finlandês dos gregos e troianos
(KAUKONEN, 1990, p. 159; 161).
O próprio exemplo da atuação de Homero e da ideia da existência de alguém
como ele, foi um fator que inspirou Lönnrot a desejar resgatar as narrativas históricomitológicas de seu povo e compilá-las num mesmo material, unificando-as num mesmo
corpus coerente, ou seja, executando o trabalho artístico – análogo ao de Homero – de
torna-las um épico (KUUSI, 1990, p. 133). Em uma carta datada de 2/12/1833, Lönnrot
diz a um amigo que seu objetivo era “fazer uma coleção [de materiais] de
aproximadamente metade da feita por Homero” (HONKO, 1990b, p. 200). É possível que
Lönnrot não se visse apenas como coletor e organizados das runosongs, mas como um
próprio cantor também, condensador, protetor e perpetuador dessa tradição, aquilo
que o histórico Homero teria sido na Grécia. O argumento do finlandês, exposto em um

159

Talvez o personagem mais trágico do épico, Kullervo é a figura do anti-herói, que carrega uma história de
escravidão, servidão, abusos e posteriormente, vingança.
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artigo, era o de que, como a ordem dos diferentes poemas variava e se organizava de
maneira diferente de acordo com cada cantor, não havia como diferenciá-las e dizer
qual ordenamento seria mais autêntico que os outros. Ele acreditava, então, que, uma
vez tendo coletado inúmeras canções e tendo-as disponíveis em seu amplo e invejável
repertório, ele também poderia ordená-las da maneira que quisesse, portando-se como
um cantor e seu repertório160 (HONKO, 1990b, p. 218). A grande esperança de Lönnrot
era de que, se o trabalho feito por ele não chegasse a constituir o que Homero tinha
sido para os gregos, que então pudesse ser, ao menos, algo próximo a Hesíodo161
(VOIGT, 1990, p. 247; HONKO, 1990c, p. 556)
Ao lado dos cânones gregos proporcionados por Homero e Hesíodo, outra
grande influência e modelo para Lönnrot era a Edda Poética162 dos nórdicos (HONKO,
1990c, p. 557). Ele descreve, em seu prefácio para a edição de 1835 da Kalevala, os
esforços por ele feitos para que conseguisse coletar não apenas canções isoladas sobre
Väinämöinen e outros heróis folclóricos finlandeses, mas “relatos mais longos também,
como vemos entre os Gregos e os Islandeses e as músicas de seus antepassados”. No
século XIX, a Edda Poética tinha acabado de ser descoberta pelo círculo literário europeu
e foi prontamente reconhecida como fonte de orgulho nacional não apenas para os
islandeses, mas para todos os escandinavos, incluindo os suecos, cuja cultura ainda era
predominante na Finlândia. A aproximação de Lönnrot com esse material foi certamente
paradoxal: por um lado, tratava-se de uma fonte mitológica que representava o símbolo
máximo do passado heroico sueco, povo dominador dos quais os finlandeses estavam
160

“I could not regard the order chosen by one singer as more authentic than that of another, and explained this as
springing from a natural desire to place his knowledge in some order, which varied according to the individual visions
of different singers. Finally, since there was not a single singer able to compete with me in the number of poems I
had collected, I believed I had the same right which, I was convinced, most singers permitted themselves to arrange
the poems as I considered best, — — in other words I regarded myself as a singer, as their equal” (LÖNNROT, 1849,
disponível em HONKO, 1990b, p. 218).
161 Outra influência do mundo grego na obra de Lönnrot era no modo como ele concebia o ordenamento e as relações
entre as diferentes divindades mencionadas nas runosongs. Uma vez tendo essa empreita em mente, é possível que
Lönnrot tenha buscado de maneira ativa evidências que corroborassem para a existência de um “Olimpo” finlandês
em que todos os deuses fossem irmãos e um deles, mais poderoso, fosse a divindade suprema, paternal, soberana.
Baseado nisso, então, ele chega à conclusão de que Ukko (originalmente divindade atmosférica e da fertilidade) fosse
o grande deus supremo, enquanto que Väinämöinen, mesmo predominando nas narrativas das runas, estava mais
para um herói cultural e grande sábio (PENTIKÄINEN, 1999, p. 159).
162 Nome dado a uma coleção de 29 poemas escritos em nórdico antigo, encontrados num manuscrito chamado Codex
Regius. o Codex Regius é datado da segunda metade do século XIII, sendo tradicionalmente considerado como cópia
de um manuscrito mais antigo que o antecedeu. Este teria sido redigido até aproximadamente 1220 d.C., mas foi
perdido. Seguindo os passos típicos da tradição oral germânica, os poemas eddicos são anônimos e não oferecem
quaisquer referências sobre as circunstâncias de sua produção ou seu autor. Grande parte das composições poéticas
presentes na Edda são oriundas da Islândia, mas algumas delas foram feitas também em países como Noruega,
Dinamarca, Ilhas Britânicas e de fontes germânicas continentais (LANGER, 2015, p. 147-147).
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tentando se distanciar por meio da construção de uma identidade propriamente
finlandesa; por outro, o contato com a Edda Poética incentivou Lönnrot positivamente
para que partisse em busca de um tesouro poético e mitológico similar, porém oriundo
de seu povo163 (LÖNNROTH, 1990, p. 73).
Temos que considerar, ainda, que no século XIX vinculava a teoria, difundida por
muitos acadêmicos, de que os poemas eddicos seriam da autoria de Sæmund, o Sábio164,
um padre islandês que teria vivido no século XII. Acreditava-se que ele teria organizado
canções nórdicas antigas sobre deuses e heróis lendários, unificando-as num corpus
consistente: o Codex Regius165, que nada mais seria senão a apresentação desses
eventos, relatos e narrativas em ordem cronológica, assim como Hesíodo havia feito em
sua Teogonia. Ao sair para coletar as runosongs, Elias Lönnrot provavelmente desejava
desempenhar o papel do próprio Sæmund, visando organizá-las em seguida num todo
coerente. Nesse sentido, a imagem do suposto coletor das canções nórdicas e
organização do Codex Regius tornava-se análoga à de Elias Lönnrot e o ordenamento
das canções finlandesas para composição da Kalevala (LÖNNROTH, 1990, p. 86-87).
Fosse Homero, Hesíodo ou Sæmund, o emblema do poeta guardador da tradição oral,
que também a canaliza para a linguagem épica, era o ideal de Lönnrot. Curiosamente,
outros modelos germânicos de épico, como o Das Nibelungenlied166 (A Canção dos
Nibelungos), não exerceram nenhuma influência perceptível nos ideais de Lönnrot ou
na composição de sua obra, talvez por seu pouco conhecimento do idioma alemão
(FROMM, 1990, p. 93-97). São detectadas também influências cristãs na obra de
Lönnrot, embora menores, apesar de mais óbvias167.
163

Ainda que os materiais que deram origem à Edda Poética e os que deram origem à Kalevala sejam de naturezas
completamente distintas, constituindo materiais folclóricos completamente diferentes.
164 Inclusive, na época esse material não era conhecido por Edda Poética, como hoje em dia, mas como A Edda de
Sæmund.
165 Consultar nota 22.
166
Escrita por um poeta anônimo durante 1.200, esse é o maior poema/balada heroica medieval germânica da
Idade Média. A narrativa foca no exterminador de dragões Sivrit e seu cortejo da bela Kriemhilt; e, paralelamente,
do Rei Gunther e sua atração pela Rainha Prünhilt (EDWARDS, 2010, p. xi).
167 As mais óbvias delas são, na Kalevala, o ciclo de Marjatta (Maria), a virgem da terra de Kalevala que engravida ao
comer uma lichia. Seu filho, uma figura que claramente representa Jesus, é condenado à morte por Väinämöinen por
ter nascido fora de um casamento: contudo, o menino termina sendo coroado Rei da Carélia, o que causa a partida
definitiva de Väinämöinen para terras distantes (substituindo um deus pagão pela chegada de um menino nascido de
uma virgem, temos a clara alegoria do advento do cristianismo sobre o paganismo). Há ainda outras influências,
menos explícitas: influenciado pelo Antigo Testamento, Lönnrot defendia que os antepassados do povo finlandês
eram descendentes de uma proto-tribo dos Montes Urais, que também buscavam por sua terra prometida: a Carélia.
Daí vem o nome da Finlândia em idioma vernacular, Suomi, que significa “prometida” (HONKO, 1990a, p. 158-159).
Precisamos também ressaltar o fato de que, em seu prefácio para a primeira versão da Kalevala, o Lönnrot alega que
o paganismo de seus antepassados não era do pior tipo, e mais; ele também defendia que a religião primordial dos
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Portanto, quando pensamos no processo de textualização e de edição das
runosongs por parte de Lönnrot, devemos manter em mente esses modelos anteriores
na mente do finlandês: elas não se converteram da oralidade para a escrita épica em
seu formato bruto. Por um lado, conforme o finlandês coletava os materiais oriundos
das runosongs, percebia grandes eixos temáticos dotados de certa narratividade, ou
seja, parecia já haver certa consistência de ciclos épicos antes mesmo de sua
interferência, como, por exemplo, o Ciclo do Sampo168 (KUUSI, 1990, p. 136). Ainda
assim, foi necessário o papel ativo de Lönnrot, que conectou esses poemas mitológicos
pré-literários para formar uma série de acontecimentos, cenas e personagens que
estavam todos irrecusavelmente ligados a uma trama maior, esta, de cunho épico: a luta
dos filhos de Kaleva contra os habitantes da sombria Pohjola. Foi por meio desse
empenho consciente de Lönnrot que diversos Ciclos ou Semi-Ciclos mitológicos – como
A Canção da Criação; O Cortejo da Filha do Norte; O Ciclo do Casamento e o já
mencionado Ciclo do Sampo – foram unificados num mesmo corpus temático. A Kalevala
é, segundo esse ponto de vista, uma poesia da poesia (KAUKONEN, 1990, p. 164).
Lönnrot encarava esse processo criativo e de textualização dos conteúdos vendo
a si mesmo como um cantor das tradições169. Apelando para a liberdade que os cantores
das runosong manifestavam, adotando-a também para si, ele conscientemente afastouse do modelos de compilação empregados por alguns desses poetas orais e, sobretudo,
da improvisação que existia e era característica nas canções antigas de cantores que lhe
forneceram muitos de seus conteúdos, como Arhippa Perttunen e Ontrei Malinen.
Basicamente, as mudanças elaboradas por Lönnrot se deram quando o finlandês se
permitiu eliminar incoerências e inconformidades que surgiam ao comparar diferentes

antigos finlandeses teria sido monoteísta e que o único e supremo deus dentro desse sistema religioso teria sido
Ukko. De acordo com essa visão, a religião finlandesa antiga cultuava e reconhecia, originalmente e por natureza,
apenas um deus, mesmo posteriormente, quando outras divindades surgiram. Foi por isso que Lönnrot chamou a
religião de seus antepassados como um “bom paganismo”, que em seu próprio passado pré-cristão já teria sido
monoteísta, o que facilitou a assimilação posterior do cristianismo. Ou seja, de certa forma, Lönnrot defendia que a
religião primeira do povo finlandês teria sido uma espécie de monoteísmo primordial (PENTIKÄINEN, 1999, p. 77)
168 Um Ciclo épico pode ser constituído pela fixação e interação de diferentes motivos, encontrados ou não em
poemas isolados. Nos Ciclos, poemas de diferentes heróis e divindades e seus respectivos mitologemas peculiares
podem mesclar-se, formando narrativas maiores e mais complexas. No caso do Sampo, misturam-se narrativas de
Väinämöinen, Leminkäinen e Ilmarinen que, juntas, passam a contar da criação, do roubo e do resgate desse poderoso
artefato mágico, bem como das inúmeras consequências acarretadas por cada um desses atos (KUUSI, 1990, p. 159).
169 Curiosamente, em sua introdução à compilação de poemas líricos Kanteletar, Elias Lönnrot diz que os poemas
não feitos, mas que eles se fazem a si mesmos, nascendo, crescendo e tomando forma independentemente de
qualquer intenção ou cuidado especial por parte de um criador (o poeta), que é apenas seu veículo transmissor.
Este é um conceito fortemente relacionado à visão do Romantismo (HONKO, 1990b, p. 213).
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poemas sobre os mesmos personagens (ou variantes regionais do mesmo poema),
interpolando-as ou escolhendo uma para prevalecer sobre as demais e adicionar, nos
poemas ao longo da Kalevala, referências a poemas e cantos anteriores. Alguns
elementos evidentemente cristãos foram eliminados, numa tentativa de arcaizar os
temas (por isso a ocorrência de Marjatta e seu filho apenas já no fim da epopeia); e
houve também um esforço por adicionar dramaticidade à narrativa ao enfatizar a tensão
base do épico, que eram os conflitos, evidentemente alegóricos do nacionalismo, entre
os interesses de Kaleva e Pohjola. Além disso, as cenas de batalha e atos de violência
também receberam uma ênfase que não existia na tradição oral e, vale lembrar,
também houve acréscimo de conteúdo oriundo de outros gêneros orais, como
encantamentos. É acima de tudo essa combinação de gêneros distintos da oralidade que
distinguem a Kalevala da poesia folclórica genuína. Essas mudanças se deram acima de
tudo, vale ressaltar, no momento de elaboração da Nova Kalevala (KUUSI, 1990, p. 151152).
Por mais que Lönnrot não tenha inventado conteúdos, personagens, narrativas
e temas no sentido estrito do termo, foram essas supracitadas modificações que
moldaram o conteúdo oriundo das runosongs e outros gêneros orais para o formato
épico, passando pelo processo de textualização e edição por parte do autor. Essa
textualização dos épicos orais desencadeia uma situação em que acabamos por lê-los
em formatos que eles nunca revelaram ter possuído originalmente, quando circulavam
em formato oral na vida real. É esse cuidado que precisamos ter ao nos aproximarmos
da Kalevala: o de que a performance vernacular e a textualização do épico são processos
distintos e até mesmo separáveis (HONKO, 1990a, p. 5). Certamente que isso não
implica em conclusões precipitadas e desequilibradas, como as defendidas por Alan
Dundes (1985), que dizia não haver nada de autenticamente folclórico na Kalevala, mas
apenas falsificações, fakelore170. Nesse sentido, discordamos veementemente de tais
posições e nos alinhamos ao questionamento de Honko (1990b, p. 226): falsificações do
que? Essa alegação de falsificação parece estar muito mais preocupada em defender
justamente um ideal Romântico de épico do povo, do que em debater e tentar

170

O autor defende o uso da palavra fakelore em oposição a folklore, mantendo a raiz -lore (conhecimento, saber)
mas substituindo folk (povo) por fake (falso), formando algo como falso saber.
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compreender os processos de elaboração, textualização e recepção dos grandes épicos
de base oral.
E, afinal, permanece a pergunta: como classificar a Kalevala? A que gênero
específico pertence a obra de Lönnrot? Definir épico como um único gênero talvez seja
perigoso e nos empurre para tradições conceituais problemáticas, herdadas do próprio
Romantismo. Certamente a noção de épico atua como um guarda-chuva conceitual
debaixo do qual inúmeras características e traços podem ser abrigados como, por
exemplo, a necessidade de um enredo coerente e narração em terceira pessoa, mas
variações são toleradas (HONKO, 1990a, p. 6). Apesar de inúmeros estudos de caso e
análises empíricas dos épicos oriundos de diferentes partes do mundo e períodos
históricos terem mostrado cada vez com mais força que o destino das generalizações
tipológicas é o de se mostrarem em alguma medida insustentáveis (HONKO, 1990a, p.
3), convém reconhecermos que diversas obras podem ser categorizadas dentro da
categoria épico por compartilharem determinadas características, embora manifestem
simultaneamente inúmeras diferenças, até mesmo a respeito da natureza de sua
composição. Algumas dessas obras possuem semelhanças mais acentuadas com certas
outras, o que nos permite pensar em uma espécie de “subgrupos épicos” de acordo com
a afinidade. Por esse motivo trazemos a definição de Hatto (1980, p. 11), segundo o
qual existiam 4 categorias de épico: 1) épicos orais (como os dos povos Ainu, dos
Mongóis ou os do Servo-Croatas); 2) sub-orais (as obras de Homero, por exemplo); 3)
pós-orais (os épicos da França e da Espanha medievais, também o caso em Das
Nibelungenlied) e 4) épicos secundários (A Eneida, Paraíso Perdido).
Talvez a Kalevala se aproxime mais de um épico pós-oral, considerado o modo
como ela encontra-se atada às normas de expressão da oralidade ditadas pelo cantar
épico das runosongs que foram coletadas por Lönnrot, porém com adendo de que tal
conteúdo passou por processos de textualização e edição por parte do finlandês, que as
colocou no mesmo corpus coerente e as publicou visando não com que fossem cantadas
conforme formato original, mas sabidamente para que fossem lidas (HONKO, 1990a, p.
19). Ao olhar a Kalevala como um épico da pós-oralidade evidenciamos o fato de que,
apesar de ter se originado de canções performatizadas, o seu conteúdo final, depois de
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escrito, supera uma única performance que encontraríamos no contexto original171
(HONKO, 2002, p. 7). Ou seja, a epopeia finlandesa alinha-se à categoria tradicional de
épico no sentido de que preserva certas características da oralidade e suas tradições;
porém, tendo sofrido os processos de textualização e edição por parte de Lönnrot, seus
conteúdos tornam-se uma espécie de cantar secundário, no sentido de que sucede as
runosongs (HONKO, 2000, p. 37). Nesse sentido, a Kalevala é uma espécie de corpus pósperformático, um conteúdo oriundo das tradições orais e a elas fiel em alguma medida,
mas que, no entanto, não as representa em sua inteireza, apresentando as marcas
estéticas e textuais da literatura.
Ao que tudo indica, o épico de Lönnrot parece estar destinado a transitar entre
o épico literário e o folk epic172, ocupando ora o lugar de um, ora o de outro e, por isso,
pode ser que seja injusto categorizá-lo em apenas uma dessas taxonomias, o que levaria
com que características importantes fossem apagadas ou deixadas de lado. A Kalevala
parece ser ambas as coisas, pois abarca esses dois processos em alguma medida, seja
em sua origem entregue pelos cantores épicos (performando as runosongs), seja por
Lönnrot, que anotou, coletou e editou tais conteúdos (HONKO, 1990a, p. 24-25).
Considerados esses detalhes, principalmente ao pensarmos no campo de estudos
comparados dos grandes épicos, a Kalevala não pode ser comparada aos épicos
puramente literários (HONKO, 1990b, p. 182). Vemos, aqui, a diferença fundamental
entre estes e os folk epics: os criadores do segundo não são donos ou mestres de seu
material, mas falam por meio de uma “voz maior”, nesse caso, a voz da grande tradição
poética da qual beberam e são devedores. Mesmo visando a criação de um grande épico
do povo finlandês, Elias Lönnrot tinha suas mãos atadas e precisava alcançar seus

171

Precisamos pensar além da dualidade excludente oralidade vs. textualização: a textualização de tradições orais é
capaz de acomodar estéticas literárias enquanto conserva características impostas pela oralidade (HONKO, 2002, p.
5).
172 Evitamos nesse artigo a tradução de dois termos: folk epic e tradition-oriented epic, por acharmos que seu
correspondente em português não alcança o sentido pretendido pelos termos. Por folk epic entende-se um épico
embasado no folclore, porém numa noção de folclore lato sensu que vai além do segmento, extremamente específico,
daquilo que no Brasil chamamos de folclore. Na tradição acadêmica, sobretudo finlandesa, folclore é um tipo
específico de saber que embasa uma visão de mundo e o modo de entendê-lo, interpretá-lo, categorizá-lo e qualificálo. Épico folclórico ou épico popular parecem ambos deixar algo de lado ao tentar passar esse significado. O mesmo
acontece com tradition-oriented epic. Por tradição entende-se todo o corpus de símbolos, rituais e práticas, orais ou
não, que embasam o entendimento de um povo acerca do mundo circundante, noção essa que abarca inclusive o
próprio folclore. A palavra oriented, nesse caso, é difícil de ser traduzida, pois não significa exatamente que a tradição
norteie ou oriente o épico (conforme vimos, Lönnrot teve a liberdade de editar e modificar como bem quisesse o
conteúdo coletado por ele), mas que ela é o material primordial, que antecedeu e embasa o épico. Dadas essas
ressalvas, decidimos manter ambos os termos conforme lemos no original, em inglês.
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objetivos trabalhando apenas com o material que tinha disponível – a tradição oral
oferecida pelos cantores épicos das runosongs – (HONKO, 1990c, p. 562).
Portanto, a Kalevala deve ser vista como estando mais alinhada a um folk epic, já que
suas linhas não foram criadas por Lönnrot, mas apenas editadas. É importante ter em
mente que os conteúdos e narrativas, da forma como estão na epopeia, possuem seus
correspondentes173 na tradição e na poesia oral, com a qual podem ser contrapostas e
comparadas (HONKO, 1990b, p. 208). No que diz respeito à taxonomia e às questões de
gênero da Kalevala, considerado o que foi agora posto, nos alinhamos, então, à proposta
de Lauri Honko (2000, p. 7) de classificá-la como tradition-oriented epic. Tratam-se dos
épicos que possuem discursos anteriores, na forma de poesia oral (no caso finlandês,
das runosongs), internalizados primeiramente pelos performadores (os cantores) e, em
seguida, pelos editores, escribas ou autores responsáveis por textualizar o material de
acordo com o registro literário. Uma vez surgidos, esses tipos de épicos, apesar de
oriundos da oralidade e suas tradições, não são documentos que revelem direta,
completa e fidedignamente a performance oral. É importante notar também a distância
entre o material performado originalmente em seu contexto natural e o texto final
apresentado pelo épico: poeticamente, este é um segundo texto que, apesar de não ser
um registro fiel da oralidade, é intrinsecamente orientado por essa tradição 174.

1.3 O contexto mitológico e xamânico da Kalevala
É consenso, entre os estudiosos da Kalevala, que esta se trata de um grande
épico mítico e xamanístico175 (HONKO, 1990a, p. 24); assim, apesar de constituir uma
epopeia, seu enfoque não encontra-se nas narrativas de feitos heroicos no sentido
estrito da palavra, mas no desenrolar de peripécias que exigem, muitas vezes, soluções
buscadas por meio da empreita xamânica, ou seja a obtenção de soluções advindas do
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Além da Kalevala e suas diferentes versões, Elias Lönnrot publicou todos os poemas originais que coletou, na
íntegra. Atualmente eles estão preservados na coleção de 33 volumes chamada Suomen Kansan Vanhat Runot 1908
— 1948, infelizmente ainda sem tradução para o inglês. O interessante é que uma publicação desse tipo, paralela à
da epopeia, nos permite acompanhar os passos do autor e contrastar o modo como certas narrativas ou temas
encontram-se na Kalevala e na tradição oral, o que é uma grande vantagem e um fato um tanto quanto único (HONKO,
1990a, p. 9).
174 Dentre outros épicos que se encaixam nessa categoria encontram-se Gilgamesh; os épicos Homéricos; os indianos
Rāmāyaṇa e Mahābhārata;o iraniano Shähnäme; além de outros como Beowulf, O Cantar de Mio Cid, A Canção de
Rolando, Das Nibelungenlied e as Eddas (HONKO, 2002, p. 7).
175 Apesar de na epopeia não aparecer, nenhuma vez, a palavra “xamã” ou outra correspondente (LA FUENTE, 2006,
p. 42).
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mundo dos mortos, cuja fronteira é cruzada por alguém vivo (OINAS, 1978, p. 293).
Conforme apontamos anteriormente, segundo esclarecido por Anna-Leena Siikala
(2002a, p. 38-41; 2000, p. 258-262), não havia uniformidade no habitus dos cantores
rúnicos que forneceram material épico a Lönnrot: alguns deles se alinhavam aos ideais
do vocalista, classe envolvida com o entretenimento fortificador dos laços comunitários,
embora também preservadora de temáticas tradicionais; e o vidente, preocupado com
a aplicação de conhecimentos mitológicos e encantamentos capazes de afetar a
comunidade. A diferença entre ambos era perceptível nas canções a nível temático (o
cantar do vidente priorizava os acontecimentos mitológicos envolvendo divindades e o
emprego de metáforas sobre o outro mundo); o comportamento corporal durante a
performance; os registros de linguagem específicos, léxico e arcaísmos. Trataremos da
influência dos cantores videntes no que foi registrado por Lönnrot e mantido na epopeia
finlandesa. Para estes, o cantar épico era usado com funções ritualísticas do mesmo
modo como os encantamentos o eram: descrever e narrar os atos mitológicos transferia
suas ações e impactos para o momento presente (SIIKALA, 2002a, p. 34).
Os responsáveis por esses cantos épicos de temática mitológica ligada a rituais e
a encantamentos eram os tietäjä176 (em finlandês, “aquele que sabe”), que atuava como
uma espécie de especialista em rituais. O papel dessa figura na sociedade, que atuava
em rituais de cura, proteção e até mesmo de ofensiva contra outras comunidades, bem
como o seu conhecimento e suas tecnologias ritualísticas/mágicas de encantamentos
diversos são, juntos, designados de instituição tietäjä. Apesar de lançar mão de
encantamentos, recitações, técnicas de êxtase e viagens astrais para outros mundos
(principalmente o dos mortos), os tietäjä não eram xamãs no sentido estrito do termo
e foram, na verdade, uma instituição que surgiu historicamente em oposição aos
resquícios do xamanismo clássico177, que ainda imperava na Finlândia e na Carélia

176

A palavra tietäjä claramente é derivada do verbo tietää [“conhecer”] com um afixo agentivo, significando de
maneira literal “conhecedor, aquele que conhece”. Ela é apenas uma dentre uma variedade de outros termos
vernaculares que designam os especialistas rituais, termos estes que podem ser ligados a práticas, tecnologias,
habilidades ou papéis sociais específicos (FROG, 2019, p. 243).
177
A discussão em torno do conceito de xamanismo é extremamente extensa e não nos compete fazê-la aqui. Esse
termo é empregado de modo tão amplo e abrangente por estudiosos como Eliade (...) que acaba por ter pouca
significância, ainda mais no contexto comparativo. Entenderemos, aqui, o “xamanismo clássico” como um fenômeno
transcultural das sociedades nômades do Ártico, caracterizado por um complexo de características dentre as quais se
encontram a estrutura e organização social típica das culturas de caça; uma cosmologia específica e o uso do tambor
em conexão com comportamentos de êxtase (HULTKRANTZ, 1973). Os tietäjä não faziam uso cerimonial de tambores
e viviam imersos numa sociedade já agrária e sedentária, com organizações sociais típicas destas.
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medievais, sendo por isso considerado uma instituição pós-xamânica178. Mais do que
um xamã, que na Finlândia Moderna já tinha conotação negativa por conta de
influências cristãs, a figura do tietäjä estava mais para a de um sábio versado na arte da
magia recitada e da cura (SIIKALA, 1990, p. 192). Ainda assim, a mitologia kalevalaica
era a própria mitologia do tietäjä (FROG, 2014, p. 404).
Como essa discussão carece de um espaço de que não dispomos, gostaríamos
apenas de elencar alguns dos grandes temas mitológicos encontrados na Kalevala que
revelem possuir origens no conhecimento dos tietäjä e em seu emprego de
encantamentos. A representação da figura do tietäjä e suas habilidades xamânicas
encontram-se representadas, acima de tudo, no deus demiurgo Väinämöinen e no
ousado Lemminkäinen (LA FUENTE, 2006, p. 43-45). Um dos temas mais presentes nos
versos da Kalevala é a respeito das jornadas de Väinämöinen ao mundo dos mortos,
Tuonela. Geralmente ele o faz em busca de palavras mágicas ou da obtenção de
conhecimentos que só podem ser encontrados terras, após cruzar as mórbidas
correntezas do rio que separa os vivos da morada dos mortos. Uma vez em Tuonela,
onde a comida é veneno para os homens e cobras rastejam pelas camas, Väinämöinen
se depara com a filha de Tuoni (senhora de Tuonela) e ela relata sua surpresa ao notar
que o sábio não mostra sinais de morte. Ora, a habilidade de transitar para o mundo dos
mortos mesmo vivo e de lá regressar com o conhecimento necessário é justamente a
habilidade do tietäjä e o motivo pelo qual ele era requisitado na sociedade FinoCareliana Moderna. O Väinämöinen das runosongs dos tietäjä, com suas idas à morada
dos mortos em busca de sabedoria, era uma espécie de arquétipo cultural, de modelo
heroico e exemplar a ser adotado por eles. Ele era visto como um tietäjä primordial, pai

178

A instituição tietäjä provavelmente começou a surgir no Período Merovíngio, quando os contatos com povos
germânicos ainda eram intensos, o que explica a cristalização de certos ocidentalismos germânicos detectáveis no
léxico de encantamentos da região da Carélia ainda no século XIX, que teriam, pelo isolamento da região, se
preservado. Na Finlândia, da Idade Média em diante, o xamã passou a ser chamado de noita (palavra também
relacionada ao sámi noaidi – xamã) e recebeu uma carga negativa de outsider, tornando-se uma figura que passou a
ser vista com medo, desconfiança e recriminação. Tanto é que a palavra noita passaria, depois, a virar o termo
comumente aceito para designar “bruxa(o)”. Ou seja, desde a consolidação do cristianismo em terras finlandesas,
vemos duas instituições mágicas ocorrendo paralelamente: a dos tietäjä e a dos noita, de certa forma opostas e
competindo para sobreviverem. Como a instituição tietäjä se afastava do xamanismo ártico clássico, ao contrário dos
noita, sua capacidade de absorção e negociação de elementos cristãos era maior, ou seja, de maior adaptabilidade.
Deuses como Ukko mantiveram-se, por exemplo, em seus encantamentos, mas absorvendo características do
onipotente deus cristão. Aos olhos dos cristãos (fossem os que estavam no poder, fossem os campesinos já
convertidos) a instituição tietäjä foi uma espécie de “menor dos dois males” e era vista com mais tolerância. Assim,
durante a Idade Moderna os noita sofreram perseguições religioso-simbólicas até extinguirem-se, enquanto que os
tietäjä mantiveram-se até o século XIX, na época de coleta de Lönnrot (FROG, 2014, p. 404; 2017, p. 87-90).
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fundador da tradição (SIIKALA, 2002a, p. 171; 302). Por isso que, em diversos
encantamentos, o tietäjä se dirigia diretamente a Väinämöinen, invocando-o no começo
do ritual:
Surja, velho Väinämöinen,
homem ancião, acorde de seu sono,
somente para ser a ajuda deste homem,
a companhia deste homem morto
durante esta tarefa árdua
dessa magia tão difícil! (...)
(SIIKALA, 2002b, p. 195);
Venha, velho Väinämöinen,
venha cá, onde há necessidade,
para resolver esses problemas!
Suas sábias palavras são as mais antigas de todas”
(SIIKALA, 2002b, p. 209)
Por vezes, o tietäjä se preparava para sua atuação pedindo que Väinämöinen auxiliasse trazendo
equipamentos mágicos como vestimentas, ou até mesmo emprestando seu cavalo:

O manto do velho Väinämöinen
a capa do Lapão distante
deixe que seja trazida aqui (...)
ela traz proteção na guerra
atrás dela eu lutarei (SIIKALA, 2002b, p. 287);
Eu [o tietäjä] pego o cavalo de Väinämöinen (...),
ele passa sibilando pelos pinheiros
seus cascos não afundam
nem mesmo nas lâminas de gelo celestial
nem mesmo no abismo de kalma
no seu caminho para a casa!
(SIIKALA, 2002b, p. 234).

Na Kalevala, assim como Väinämöinen, o herói Lemminkäinen faz diversas
jornadas ao mundo dos mortos. Seu intuito, contudo, é diferente: ele frequentemente
o faz em busca da oportunidade de cortejar uma das filhas de Louhi (senhora de
Tuonela) durante os banquetes oferecidos em Päivolä, fazenda localizada no outro
mundo. Sua mãe é descrita diversas vezes tentando evitar sua partida, advertindo-o dos
perigos que o aguardam, até o momento em que Lemminkäinen de fato morre179 e
necessita ser ressuscitado por sua mãe180. Em diversos contextos, para superar
179
180

Assim como Baldr da mitologia nórdica, Lemminkäinen sofre sua morte pelas mãos de alguém cego.
Talvez mostrando a heritariedade dos poderes xamânicos de Lemminkäinen.
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obstáculos tipicamente impostos à jornada xamânica no contexto fínico, como andar
sobre caminhos de lâminas afiadas, vencer o fogo e fugir de cães sobrenaturais,
Lemminkäinen entoa canções mágicas ou até mesmo transforma-se em pássaro, ambas
características clássicas de poderes xamânicos (FROG, 2014, p. 405); as peripécias
narrando sua trajetória para o mundo dos mortos, buscando esposas, também é oriunda
de canções que nos revelam essa camada de crença xamânica, em que aquele com as
habilidades e conhecimento necessários é capaz de cruzar o rio que separa os vivos dos
mortos (SARMELA, 2009, p. 311).
Nas runosongs existem variantes que descrevem de modos diferentes as
jornadas e intuitos de Lemminkäinen, mas que ainda assim parecem reter o simbolismo
alinhado ao xamanismo. Numa dessas canções, resolvendo ir à uma fazenda no mundo
dos mortos sem ter sido convidado (chamada em algumas versões de Päivölä e, em
outras, de Väinölä), Lemminkäinen é morto durante uma competição de canto contra
um tietäjä e sua mãe tenta ressuscitá-lo. Em outra versão, uma vez nessas terras,
Lemminkäinen desafia um habitante para duelar e o vence, cortando sua cabeça com
uma espada. Em seguida ele consegue retornar para casa e, seguindo o conselho de sua
mãe, navega rumo à ilha das mulheres (HARVILAHTI; RAHIMOVA, 2012, p. 73).
Considerando as duas versões parecemos encontrar, respectivamente, uma que possui
a função pedagógica de ensinar sobre os perigos e possíveis consequências de se
desafiar um tietäjä para uma competição de canto, não importa o quão poderoso se
acredite ser; a outra, pelo contrário, remete aos espólios que aguardam aquele que ousa
ir até o mundo dos mortos sem convite, subjugando as forças dos habitantes - os
próprios mortos -.
É possível que as runosongs figurando Lemminkäinen fossem cantadas
especialmente em cerimônias de casamento, como rito preventivo em prol de propiciar
boa fortuna ao recém casal. Considerando os diversos cortejos e busca por esposas da
parte de Lemminkäinen em diversas canções épicas e na Kalevala, somadas ao fato de
que muitas delas eram entoadas nesse contexto supracitado, é possível que estejamos
diante de reminiscências de um culto antigo da fertilidade, que provavelmente estivesse
em vigor durante a Era Viking (SIIKALA, 2002b, p. 310-315).
Outro exemplo que poderíamos elencar é o deus finlandês dos trovões, Ukko,
que na epopeia de Lönnrot não possui protagonismo em nenhuma parte da narrativa,
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mas que assumiu o caráter de um deus supremo intervencionista181 (PENTIKÄINEN,
1999, p. 77; 159), além de ter sido o responsável pela criação do cosmos182 (KAUKONEN,
1990, p. 173). Ao tentar cumprir os desafios postos por Louhi para que permita sua filha
casar-se com Lemminkäinen, o herói não raramente passa por situações críticas de
perigo eminente que aparentam não ter saída. Nesses momentos ele apela diretamente
a Ukko, invocando e pedindo por ajuda. Esse deus supremo, então, o auxilia, em geral
por meio da manipulação de fenômenos climáticos e atmosféricos a seu favor –
causando tempestades, raios, tormentas, chuvas de granizo, de neve, surgimento de
neblina, névoa, nuvens –. Outras vezes ele confere armamentos mágicos a
Lemminkäinen, como uma espada flamejante (ALVES, 2019, p. 138-148; 195-202).
Vários encantamentos postos em uso pelo tietäjä invocavam a ajuda de Ukko,
principalmente em situações que envolviam o combate - obviamente que no plano
espiritual - contra outro xamã. Eram pedidas intervenções atmosféricas, e mais: ele
também os conferia equipamentos protetivos e armamentos mágicos – machados,
flechas, espadas flamejantes - e erguia uma cerca mágica protetiva em torno do tietäja
de forma que xamãs adversários não conseguissem atravessá-la nem por cima, se
adquirissem a forma de pássaro, nem por baixo, se estivessem na forma de serpente
(SIIKALA, 2002b, p. 94-100; 204-207; FROG, 2019, p. 256-260). Percebemos claramente
que, na Kalevala, Lemminkäinen (que, como vimos, possui traços xamânicos) pedindo
pela ajuda e intervenção de Ukko parece constituir um tema estrutural análogo às
relações do tietäjä para com esse mesmo deus – e cujos auxílios pedidos, inclusive, eram
iguais -. Diversos encantamentos registrados no século XIX mostram esses especialistas
religiosos finlandeses pedindo pela ajuda do deus nos mesmos moldes que
Lemminkäinen o faz:

181

Nos materiais coletados por Lönnrot, Ukko surgia como divindade da esfera celestial, regente dos ares,
mantenedor da abóbada celeste e, acima de tudo, governante dos raios e tempestades, Lönnrot viu sentido em
atribuir a essa divindade celestial dominadora dos céus a posição de divindade suprema para assemelhar o panteão
finlandês ao Olimpo grego. Talvez os trovões de Ukko tenham despertado em Lönnrot uma afinidade comparativa em
respeito aos trovões de Zeus. Assim, Ukko aparece na Kalevala como o deus supremo de um Olimpo pressuposto e
em torno do qual a hierarquia de todos os outros deuses foi estabelecida. É por isso que todos os outros deuses e
heróis, não importando seu papel na narrativa e nem seus atos mais ou menos divinos, recorrem a Ukko, que assumiu
as características de um deus otiosus que, após ter criado todo o resto, só interfere quando é invocado (PENTIKÄINEN,
1999, p. 139; 160).
182 Uma das versões do mito cosmogônico, segundo Lönnrot, seria a de que no começo havia apenas Ukko, que teria
criado o ar, que deu surgimento à água e, desta, nasceu Ilmatar, o Espírito do Ar e primeiro Espírito da Natureza
(KAUKONEN, 1990, p. 173).
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Ukko, Criador nas alturas, velho homem dos céus,
Erga uma cerca de bétula, construa uma cerca de ferro
Em volta de minha casa, em ambos os lados do meu povo
(SIIKALA, 2002b, p. 204);
Traga, Ukko, um casaco de pele flamejante
Uma camisa de fogo, meu Ämma,
Deixe-me vesti-las (SIIKALA, 2002b, p. 288).

Ou, ainda:
Ukko, rei dourado
Homem verdadeiro e capaz,
Anjo supremo do Senhor
O melhor dos servos do Senhor,
Acenda, Ukko, um novo fogo,
Traga nova e fresca neve,
Faça tremer uma das extremidades do lago
Sopre seu chifre no charco
Para que os demônios de Hiisi desaparecessem
Os diabos também temeriam!
Ressoe pelas nuvens do céu
Exploda pelas forjas celestiais
Conforme se aproxima a Hora de Deus
Conforme a ajuda de Deus chega caminhando!
Traga, Ukko, um arco flamejante,
Uma espada relampejante
Com a qual golpearei o cachorro de Tuoni,
Perseguirei o mordedor de ossos! (SIIKALA, 2002b, p. 289).

Assim, conforme o que foi explicitado, notamos que as runosongs coletadas por Elias
Lönnrot em pleno século XIX ainda retinham conteúdos reveladores da visão de mundo
mitológico-religiosa dos tietäjä. Ainda que passando por processos de textualização e
edição, esse conteúdo conseguiu se manifestar e sobreviver na Kalevala, fazendo com
que a epopeia da Finlândia fosse, também, um épico tematicamente xamanístico. A
identidade do povo finlandês, então, foi consolidada no XIX como sendo, em certa
medida, herdeira de um passado mágico e xamânico. Mesmo os cantores do XIX que
não eram precisamente da tradição tietäjä e manifestavam o habitus do vocalista
mantinham parcialmente essas temáticas em seus cantos, ainda que com menor peso e
com outros intuitos - mais performáticos - (SIIKALA, 2002a, p. 38-39) tendo fornecido
também a Lönnrot um conteúdo mitológico nas canções perpassado por visões de
mundo xamânicas.
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Considerações finais
Ao término de nossa exposição, ressaltamos uma vez mais – talvez agora com o
entendimento melhor da parte do leitor – o quanto a Kalevala mostra-se uma obra
fluida que dificilmente poderá ser entendida se abordada apenas de um ângulo,
segundo um único aspecto. Aqueles interessados em analisar de que maneira canções
épicas e o mecanismo da oralidade são textualizados e transcritos, passando por
questões de interpolações e autoria, podem abordar a Kalevala como o épico de
Lönnrot; aqueles que desejam descobrir de que modo o Romantismo utiliza, ressalta e
modela conteúdos vernaculares e tradicionais dentro de sua empreita e perspectiva
nacionalista podem entendê-la como o épico nacional finlandês; os estudiosos das
tradições folclóricas, mitologias e religiões podem buscar quais os símbolos e estruturas
oriundos da religião finlandesa pré-cristã que teriam alguma reminiscência na Kalevala,
ainda que obviamente negociados de acordo com uma série de agendas específicas
(incluindo a noção cristã de Lönnrot), passando pelo modo como a tradição tietäjä
manteve tais elementos vivos até o XIX. Estes podem toma-la como um folk epic ou,
conforme dissemos, como um tradition-oriented epic (HONKO, 1990a, p. 181; 2000, p.
7). As possibilidades de investigação são inúmeras e pluralidade de perspectivas
metodológicas para entender um material como a Kalevala são extremamente
necessárias. A única máxima que precisamos manter o tempo todo, que dificilmente
pode ser relativizada, é a de que estamos diante de um material literário cujos
conteúdos que o antecederam são, por sua vez, pré-literários (KAUKONEN, 1990, p.
164).
Tendo consolidada a sua posição de inegável importância enquanto a epopeia
finlandesa, a Kalevala terminou por ser também pioneira num movimento que se
estendeu por diversos países do Báltico, igualmente colonizados por séculos a fio: o do
uso do folclore e da mitologia vernaculares na criação de grandes épicos que seriam
portadores e reveladores da autêntica identidade nativa (vista aos olhos do Romantismo
como o Volksgeist de Hegel), em oposição à cultura e símbolos de seus colonizadores. A
Kalevala serviu de inspiração direta para o épico dos estonianos, o Kalevipoeg (O Filho
de Kalev), idealizado por Friedrich Robert Faehlmann e, no advento de sua morte,
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finalizado por Friedrich Reinhold Kreutzwald183; e também do épico letão Lāčplēsis (O
Matador de Urso) por Andrejs Pumpurs. Estamos diante de um fenômeno que conectou
todo o Báltico por meio do uso dos épicos como emancipação e consolidação identitária,
algo que interessa desde sociólogos e antropólogos aos estudiosos da literatura e
religião.
Esperamos ter elencado alguns dos principais elementos básicos e discussões
existentes em torno da Kalevala finlandesa, desejosos de ter fornecido algum impulso e
ponto de partida para que a pesquisa brasileira volte seu olhar para essa obra de valor
inestimável.
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Resumo: Nossa proposta é comparar as duas primeiras edições do Memorial da Infância (1638 e 1639),
de Soror Maria de Mesquita Pimentel. Iremos refletir sobre os objetivos das duas edições e de como essa
descoberta nos ajudou a publicar uma reedição modernizada da obra, revisada e aumentada, em 2019,
pela Editora Todas Musas.
Palavras-chave: Soror Maria de Mesquita Pimentel, Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino
Amor, epopeia, século XVII.
Résumé: Notre proposition est de comparer les deux premières éditions du Memorial da Infância (1638
et 1639), par Soror Maria de Mesquita Pimentel. Nous réfléchirons aux objectifs des deux éditions et à la
manière dont cette découverte nous a permis de publier une réédition modernisée de l'ouvrage, revue et
augmentée, en 2019, par l’Editora Todas Musas.
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Mots-clés: Soror Maria de Mesquita Pimentel, Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor,
épopée, XVIIe siècle.

Quando publicamos em 2016, pela Editora Todas as Musas, uma edição
modernizada do Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor (primeira
parte)185, tomamos como base a única edição que se conhecia na altura, a da Oficina de
Jorge Rodrigues de 1639, referida por Diogo Barbosa Machado (1752), Isabel Morujão
(1995, 2013), Antónia Conde (2009), Vanda Anastácio (2013) e Fabio Mario da Silva
(2016).
Contudo, durante a preparação da segunda edição do Memorial da Infância e de
uma primeira edição do manuscrito (nunca editado) Memorial da Paixão de Cristo e
Triunfo do Divino Amor (terceira parte), ambas publicadas em 2019 pela mesma editora,
Todas as Musas, descobrimos, afinal, o que seria a primeira edição do Memorial da
Infância, a do ano de 1638, intitulada Memorial da infancia de Christo e triumpho do
divino amor: poemas em dez cantos de oytava rythma. Tal exemplar é referido no
Diccionario Bibliographico Portuguez, por Inoccencio Francisco da Silva, em 1862,
páginas 141 e 142. Por ser o único a mencionar a edição de 1638, sem nenhum dos
críticos terem localizado tal volume, sempre foi referida a edição de 1639,186 da Oficina
de Jorge Rodrigues, da qual identificou-se apenas três exemplares: um da Biblioteca
Pública de Évora, um da Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid, e um da Biblioteca
Nacional de Portugal, em Lisboa. O que a crítica moderna reproduz então é a indicação
de Barbosa Machado na Bibliotheca luzitana: histórica, crítica e cronologia, obra de
1752, que cita apenas a edição do Memorial de 1639 (às páginas 427 e 428), edição à
qual tivemos acesso nas três diferentes bibliotecas às quais nos referimos, comprovando
a veracidade do relato de Machado. A mesma informação, inclusive, já comparece no
Theatro heroino: abecedario historico, e catalogo de mulheres illustres em armas, letras,
acçoens heroicas e artes liberais, volume II, publicado entre 1736-1740, por Damião de
Froes Perym, à página 276.
185

Esse projeto fez parte de um pós-doutorado realizado na Universidade de São Paulo com bolsa da FAPESP, entre
2013 e 2016, sob supervisão da Professora Doutora Adma Muhana, incluindo um estágio de um ano na Universidade
de Lisboa, sob co-supervisão da Professora Doutora Vanda Anastácio.
186 Durante a elaboração da nossa edição do Memorial da Infância, publicada em 2016, citamos o verbete do
Inoccencio Silva sobre a autora, no qual consta, sim, a edição de 1638, com leve alteração no subtítulo. Contudo,
como nenhum crítico referia esse exemplar, e na altura não tivemos acesso à edição da Universidade de Toronto,
apenas citamos a edição de 1639, pensando ter sido talvez um lapso de Silva, tal como fizeram os outros
pesquisadores, que possivelmente tiveram a mesma impressão.
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Supomos que esse desconhecimento da obra de 1638 até os tempos atuais
aconteceu porque o único exemplar que se conhece pertence à Universidade de
Toronto, uma instituição fora do contexto ibérico e de língua portuguesa. Vale também
destacar o acervo da literatura e cultura portuguesas pertencente a essa universidade
canadense, que publica muitas obras digitalizadas na plataforma intitulada “Internet
archive” (https://archive.org/) – site que possui um acervo digitalizado em constante
atualização, com destaque para obras portuguesas, principalmente do século XIX. Na
confrontação entre as edições de 1638 e 1639 do Memorial da Infancia de Christo, já
notamos uma diferença significativa, nomeadamente na comparação entre as folhas de
rosto, muito embora, pela imagem digitalizada do exemplar pertencente à Universidade
de Toronto, pareça-nos que estejam ausentes páginas iniciais e finais do livro:

Fig. 1: Edição de 1638, que faz parte do espólio
da Universidade de Toronto, Canadá

Fig. 2: Edição de 1639, que faz parte do espólio
da Biblioteca Nacional de Lisboa
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A edição de 1639 troca o subtítulo “Poemas em dez cantos de oitava rima”, que
consta na edição de 1638, por “Primeira parte”, possivelmente porque as duas edições
tenham funções e objetivos distintos. Ao nomear poemas em dez cantos de oitava rima,
a edição impressa na oficina de Pedro Cra[e]sbeeck – que foi tipógrafo, impressor e
editor muito importante na altura – tem talvez a intenção de acentuar o caráter épico
da edição. Lembremos que a família Craesbeeck possuía uma longa tradição no mercado
seiscentista português, sendo a casa editorial responsável por publicar a primeira edição
de Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, e várias edições de Os Lusíadas, de Luís de
Camões. Devido à publicação de Os Lusíadas, épico já com destacado reconhecimento,
cremos que a oficina de Pedro Craesbeeck teve real interesse na publicação do
Memorial da Infância, uma vez que a obra adotava também o gênero épico como
estrutura narrativa e por também perceber, provavelmente, as similitudes entre a obra
de Camões e a de Soror Pimentel.
Já quando, na oficina de Jorge Rodrigues, altera-se o subtítulo para “primeira
parte”, o que se quer acentuar é a continuação da obra, prevendo a possível publicação
– que não ocorreu na altura – da trilogia épica de Soror Pimentel: Memorial da Infância
de Cristo e Triunfo do Divino Amor (primeira parte), Memorial dos Milagres de Cristo e
Triunfo do Divino Amor (segunda parte) e Memorial da Paixão de Cristo e Triunfo do
Divino Amor (terceira parte) – tarefa essa que assumimos aquando da publicação
modernizada da trilogia, a partir de 2016.
Na capa da edição de 1639 constam diversos elementos textuais, entre os quais
a dedicatória à Virgem Senhora Nossa do Desterro – paratexto que não encontramos na
versão digitalizada pela Universidade de Toronto. Outro enfoque e destaque na capa de
1639 é a indicação da ordem à qual pertencia a autora, São Bernardo, e onde estava
professa, no mosteiro de São Bento de Castris, em Évora, como quem procura fornecer
ao leitor informações sobre a escritora – dados ausentes no frontispício de 1638. Um
outro destaque importante na capa da edição de 1639 é a referência de que a obra
possui “as licenças necessárias”, indicando que o texto passou pelo crivo dos censores e
que, assim sendo, a obra estaria em consonância com as normas estabelecidas para
publicação.
Ora, a edição do espólio da Universidade de Toronto apenas apresenta duas
licenças: a primeira, de 1635, do Frei Arsenio da Paixão, abade geral; e, depois, uma
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outra de 1633, do Frei Theodosio de Lucena. Entretanto, na edição de Jorge Rodrigues
encontramos diversas licenças, assinadas por Frei Damaso da Apresentação (1636); pelo
Doutor Frei Gaspar dos Reis (1637); por Manoel da Cunha P. da Silva, F. Cardoso de
Torne, Diogo Osorio de Castro e Sebastião Cesar de Meneses, que assinam juntos a
mesma licença (1637); por Francisco da Mota Pessoa (1637); por Carvalho Pereira
(1637); por Frei Theodosio de Lucena (1633); e, por fim, por Frei Arsenio da Paixão,
abade geral (1635).187 Poderíamos até conjeturar que, na edição da Universidade de
Toronto, as páginas das licenças faltantes tivessem sido arrancadas, mas a digitalização
disponível não nos permite afirmá-lo. Contudo, a certeza que podemos ter é a de que
as edições não reproduzem a mesma matriz dos paratextos, porque há diferenças, seja
na ordem em que aparecem os censores, seja no conteúdo com leves alterações,
indicando duas matrizes diferentes para a impressão dessas licenças, como o uso de
maiúsculas e minúsculas e da pontuação.

Exemplo 1:
a)

Fig. 3.

Edição de 1638, na licença de Frei Theodosio de Lucena, o vocábulo “Rima” está
grafado em maiúsculas.

b)

Fig. 4.

Na edição de 1639, na licença de Frei Theodosio de Lucena, o lexema “rima” vem
em letra minúscula.

187

Como se vê, as licenças não foram publicadas por ordem cronológica e tampouco por ordem de importância ou
estatuto dos censores.
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Exemplo 2:
a)

Fig. 5.

Na edição de 1638, na licença do Frei Arsenio da Paixão, o trecho “Amor: o outro”
está grafado diferentemente da edição de 1639, devido ao uso da letra minúscula e da
pontuação.
b)

Fig. 6.

Na edição de 1639, na licença do Frei Arsenio da Paixão, o trecho “Amor. O
outro” está grafado diferentemente da edição de 1638, com a troca dos dois pontos
pelo ponto final e, logo em seguida, pela maiúscula no artigo “o”.
No Memorial da Infância de 1639 também encontramos um número maior de
poemas dedicados à autora, dois dos quais não constam na edição de 1638 e cujos
títulos são “À senhora Maria de Mesquita em a presente obra”, do Padre João de Teve
e Marmeleiro, e “Décimas”, do Padre Luiz Mendes, com versos dedicados à autora
exaltando a sua obra, as suas qualidades, o seu “alto engenho”. A simplicidade
constatada na edição de Pedro Craesbeeck diferencia-se no cuidado da de Jorge
Rodrigues, com a escolha de uma imagem visualmente muito apelativa dentro de um
Portugal católico, sob domínio filipino e inquisitorial: a da Sagrada Família – imagem que
ilustra a própria infância de Cristo e que reproduzimos na nossa edição modernizada, a
partir de um afresco que a autora talvez tivesse visto em Évora, no oratório das Casas
Pintadas, do século XVII – o qual por si só já constitui um aspecto visual que certamente
chamaria a atenção do leitor na altura e despertaria a sua curiosidade e desejo em
conhecer a obra.
Em relação ao conteúdo das epopeias, na confrontação das duas edições,
percebemos que elas reproduzem a mesma matriz, mas a edição de 1639 possui uma
errata antes do primeiro canto, demonstrando o cuidado com a edição, fato que
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desperta suspeitas de que, quem sabe, a autora tivesse mandado emendar alguns
detalhes nessa edição de 1639, após a impressão de 1638:

Fig. 7: Errata que consta na edição do Memorial de 1639.

Um outro aspecto importante da edição de 1638, da Universidade de Toronto, é
o conjunto de indicações das posses da obra, visto que nela constam dois ex-libris: um
primeiro, atrás da encadernação da capa do volume, da Livraria de José Maria de
Nepomuceno (1836-1895); e um segundo, no verso da contracapa, indicando o nome
de Annibal Fernandes Thomaz (1849-1901), dois importantes bibliófilos e bibliógrafos
portugueses que tiveram suas bibliotecas catalogadas e depois vendidas em leilões. Ora,
isso indica que Annibal Thomaz deve ter adquirido o exemplar de Memorial da infancia
de Christo e triumpho do divino amor: poemas em dez cantos de oytava rythma na
livraria de Nepomuceno. Sendo assim, esse exemplar raro do Memorial, durante o
século XIX, terá pertencido aos dois famosos bibliográfos, o que, após um longo período
ignorado, possibilitou o conhecimento da edição por parte de Inocêncio da Silva.
Seguindo o paradeiro do volume de 1638, constatamos que é publicado em 1912
o catálogo da Biblioteca de Annibal Fernandes Thomaz e encontramos, na página 217, a
referência à edição do Memorial de 1638. Não sabemos o que aconteceu depois da
venda do dito exemplar mas, possivelmente, no começo do século XX a obra ainda
estava em território português. O que sabemos até o momento é que o exemplar da
universidade canadense foi oferecido à Biblioteca da Universidade de Toronto pelo
Professor Ralph G. Stanton (1923-2010), professor fundador da Faculdade de
Matemática da Universidade de Waterloo, o qual possuía uma das maiores coleções
privadas de literaturas portuguesa e francesa, e é considerado um dos maiores
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colecionadores do mundo de literatura portuguesa clássica. O Professor Stanton doou o
seu espólio à Universidade de Toronto em 1988.188
Quanto ao Theatro heroino de Damião de Froes Perym, já citado, revelar mais
algumas pistas sobre a erudição da Soror Pimentel, chamando a atenção para o fato de
que essa monja teria sido uma poetisa muito celebrada no seu século (cf. PERYM, [1740],
p. 276), o que talvez signifique que existam outros escritos poéticos da autora para além
de sua epopeia, que terão circulado em âmbito restrito. Isto quer dizer que ainda
podemos, quem sabe?, descobrir algum manuscrito da sua trilogia épica (Memorial da
Infância, Memorial dos Milagres e Memorial da Paixão), ou algum outro texto da autora
aguardando revelação.
Por fim, tendo em vista esses novos dados sobre a edição de 1638 do Memorial
da Infância e considerando ter-se esgotado a nossa primeira edição modernizada dessa
obra, publicada em 2016, decidimos reeditar a obra em uma segunda edição. Esta
consiste em uma edição revisada e ampliada do primeiro Memorial, na qual
preenchemos algumas lacunas de conteúdo e crítica textual, tendo em vista sobretudo
as novas informações trazidas pela obra digitalizada pertencente à Universidade de
Toronto.
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O ESTADO DA ARTE DA CRÍTICA ANGLO-SAXÃ
SOBRE O GÊNERO LITERÁRIO ÉPICO189
ÉTAT DES LIEUX DE LA CRITIQUE ANGLOSAXONNE
SUR LE GENRE LITTERAIRE DE L’EPOPEE
Marguerite Mouton190

Resumo: Este artigo questiona a especificidade da crítica anglo-saxã do gênero literário épico,
contrastando-a numa primeira parte com as abordagens que estão em curso na França, para examinar,
em seguida, mais precisamente a maneira pela qual ela estabelece os diversos panoramas históricos de
obras relevadoras do gênero épico. Uma terceira parte buscará descrever como a crítica anglo-saxã
responde ao desafio de falar da épica num mundo em que Hegel decretou a morte da epopeia.
Palavras-chave: épica, teoria, gênero literário, história literária, Hegel.
Résumé : Cet article interroge la spécificité de la critique anglosaxonne du genre littéraire de l’épopée, en
la contrastant dans un premier temps avec les approches qui ont cours en France, pour examiner ensuite
plus précisément la manière dont elle déploie de vastes panoramas historiques des œuvres relevant du
genre épique. Une troisième partie cherchera à décrire comment la critique anglosaxonne répond au défi
de parler de l’épique dans un monde où Hegel a décrété la mort de l’épopée.
Mots clés : épique, théorie, genre littéraire, histoire littéraire, Hegel.
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O estudo do gênero épico foi inaugurado por Aristóteles, que inscreve, de início,
sua análise sob a égide das obras-primas homéricas, às quais ele identifica o gênero.
Sabemos como essa abordagem marcou época: Mikhail Bakhtin afirma assim que “a
teoria desses gêneros (tal como a epopeia191) não pôde, até nossos dias, adicionar
qualquer coisa que seja de substancial ao que foi feito por Aristóteles”, tanto que para
Tzvetan Todorov, no Ocidente, “a história da poética coincide, em suas grandes linhas,
com a história da Poética.” Jean-Marie Schaeffer adicionar que “nenhum dos raros
ilustres sucessores de Aristóteles teve sucesso em ir além que o autor da Poética”192.
Em resposta ao desafio que bem parece constituir o estudo do gênero épico, os
comentadores colocam em evidência duas estratégias distintas: a recensão das obrasprimas, geralmente privilegiadas pela crítica anglo-saxã, e o inventário das
características temáticas e formais, a partir do qual se desenvolve com frequência a
reflexão dos teóricos alemães, franceses ou russos. Essas tendências do estudo da
epopeia dialogam, claramente, com todos os níveis da análise do gênero épico, mesmo
se as abordagens críticas oscilam entre esses dois partidos e opõem, às vezes
claramente, um ao outro.
Este estudo busca passar em revista alguns grandes debates teóricos levantados
pela crítica anglo-saxã que se interessa pelo gênero épico. Nesse objetivo, ela
apresentará, de início, sucintamente dois tipos de abordagens metodológicas (I) para se
encontrar ainda mais nos panoramas históricos geralmente adotados na Inglaterra ou
nos Estados-Unidos. Enfim, interrogar-nos-emos sobre a maneira pela qual os
pesquisadores vislumbram o futuro do gênero épico (III).

I. As tendências críticas: panorama histórico ou análise das características?
Do lado francês como do lado alemão, o debate teórico é mais antigo que no
mundo anglo-saxão. Privilegiamos uma reflexão sobre as “características”, seja essa
abordagem normativa (da Renascença até os anos 1960) ou descritiva, logo em seguida.

191

Este parêntese é um acréscimo da autora à citação de Bakhtin.
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A prática foi bastante comum nas épocas clássicas e romântica, por exemplo, em
Boileau, Marmontel, ou ainda em Goethe e Schiller. Mais recentemente, a versão
analítico descritiva dessa tendência foi ilustrada por D. Madelénat e por numerosas
obras coletivas193.
Uma segunda maneira de apreender a questão é de recorrer ao histórico das
obras-primas do gênero. Esse método é particularmente representado pela crítica de
língua inglesa. Existe, na verdade, uma longa tradição de panoramas históricos das
obras-primas épicas opta-se por uma análise de cada epopeia por ela mesma. A linha é
interrompida entre os críticos como I. T. Myers (1901), C. M Bowra (1945; 1952), E. M.
W. Tillyard (1954; 1958), T. Greene (1963), J. K. Newman (1986), C. Burrow (1993), P. J.
Cook (1996) e, mais recentemente, A. Johns-Putra (2006)194. Os trabalhos portando um
tema ou uma figura retomam o mesmo esquema cronológico195, a mesma coisa nas
obras coletivas196 ou nos estudos de um período restrito197. Segundo os críticos, esse
período compreenderá ou não os livros bíblicos, os textos épicos medievais198
escandinavos e germânicos e os avatares modernos da epopeia. Insistir-se-á, mais ou
menos, sobre as tradições italianas (Dante e Tasso), portuguesa (Camões) ou inglesa
(Spencer e Milton). Alguns adicionam as obras de Tolstói, ver as “epopeias do mundo
ortodoxo”199, ou ainda a opera e o cinema à grand spectacle200.
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Entre essas duas tendências existem um continuum de experiências mistas,
aliando reflexões sobre as obras-primas e suas características ao seio mesmo da
estrutura dos estudos. Judith Labarthe201 separa assim: questões teóricas (60 páginas),
inventário histórico das epopeias (200 páginas que excluem os textos antigos,
apresentados na parte teórica, e que começam na época medieval) e uma abordagem
poética dos temas e do estilo (50 páginas). Se o estudo das obras-primas é
preponderante nesse trabalho, ele continua então enquadrado por uma teorização das
características pela qual a crítica inglesa tem feito mais à vontade economia.
Notamos, contudo, uma análise trans-histórica de vulto de Thomas Greene, a
qual se desenrola por 25 páginas de revisão teórica da epopeia e sendo posição de toda
a tese do autor, antes de começar o panorama histórico que ilustra essa posição. Para
Green, de fato, “a primeira qualidade da imaginação épica é a expansividade, o impulso
para expandir sua luminosidade em círculos sempre maiores” [the first quality of the
epic imagination is expansiveness, the impulse to expand its own luminosity in ever
widening circles], ou ainda “a epopeia responde à necessidade do ser humano de
escapar de um espaço que ele possa se não dominar, ao menos apreender, e em geral
este espaço cresce para encher todo universo épico, para cobrir o mundo conhecido e
atingir o céu e os infernos” [Epic answers to man’s need to clear away an area he can
apprehend, if not dominate, and commonly this area expands to fill the epic universe, to
cover the known world and reach heaven and hell202]. Estudando a “continuidade” do
gênero épico, Greene pretende pôr em evidência a continuidade das convenções da
tradição épica: o motivo pelo qual um deus desce do Olimpo tem então por função
definir o espaço vertical do universo épico, produzir uma causa visível por um efeito
visível, evidenciar a causalidade das ações no tempo e no espaço, lá onde a relação entre
os homens e os deuses pode levar ao questionamento das causalidades psicológicas e
existenciais complexas. Green possibilita assim uma reflexão fundamental sobre o
funcionamento do gênero épico, propondo um histórico das obras épicas.
Mais excepcionais ainda, os ensaios de Northorp Freyre reunidos sobre o título
de Anatomia da Crítica203 percorrem em todos os sentidos a história dos gêneros
201
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literários, a procura de uma formalização em termos de modos discursivos, que retome,
portanto, uma espécie de linearidade histórica que tende a se suceder em tipos
“míticos”, “românticos”, “mimético superior” (que corresponde à epopeia), “mimético
inferior” e “irônico”. Uma semelhante abordagem, fundamentalmente teórica,
amalgama a composição histórica e a reflexão sobre as características.
Por atrás das duas posições críticas, mais ou menos claras, segundo os autores,
se desenrola um debate teórico importante que podemos formular desta forma:
podemos dizer alguma coisa do gênero épico ou é necessário se contentar em ilustrá-lo
sem poder questionar os critérios sobre os quais as obras são assemelhadas204? Judith
Labarthe expressa o sentimento de um “parentesco universal” entre os textos épicos,
que o conduzem à busca de um “fundamento antropológico” da epopeia. Desta maneira
a questão ascende ao status “de uma busca da literatura geral: quais podem ser os
invariantes, as constantes dessa forma de poesia dentro das regiões culturais ou
linguísticas bem distanciadas”?205
Um pouco após esse mesmo momento, nos Estados Unidos, Adeline Johns- Putra
toma claramente partido da segunda opção: “o fim último de seu trabalho é uma análise
comparada de um desenvolvimento genérico, quase uma série de clichés, com a
convicção de que é tudo que podemos dizer sobre o que a epopeia foi e então é” 206. A.
Johns-Putre insiste: seu objetivo é “uma simples descrição de textos e de relações
textuais sem que isso seja seguido de uma descoberta do gênero em questão.”207 Uma
posição semelhante arrisca encontrar o problema lógico inerente a toda análise
genérica, que consiste em dever identificar os critérios antes de se poder selecionar os
textos a partir dos quais eles são, portanto, isolados.”208
Para quebrar esse círculo, A. Johns-Putra recusa a equiparação entre gênero e
texto. Não se trata de uma pesquisa para compreender um gênero, mas aprofundar
nossa compreensão atual da epopeia, examinando de forma detalhada uma série de
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Pela importância e variedade das obras canônicas que lhe estão associadas, a epopeia amplia uma
dificuldade de definição que também diz respeito a outros gêneros literários, como o romance, cuja
dimensão polimórfica e flexibilidade são percebidas como um obstáculo.
205
Introdução de Judith Labarte à obra coletiva que ela dirigiu: Formes modernes de la poésie épique : nouvelles
approches, Bruxelles et New York, Peter Lang, 2004, p. 14-15
206
A. Johns-Putra, The History of the Epic, op. cit., p. 6-7.
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Ibid
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Vide Rosmarin, Adena, The Power of Genre, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1985, p. 35.
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textos que são selecionados precisamente porque eles estão ligados à percepção que
temos da epopeia em nossa época. O argumento está assentado sobre a ideia de um
aprofundamento a partir de um conjunto de conhecimentos prévios já adquiridos que
não constituem, de maneira precisa, um gênero. Sem necessariamente levar tão longe
a reivindicação teórica, um tal pragmatismo é geralmente sustentado pelos estudos que
analisam as obras-primas, uns em seguida dos outros, como ligas, nas quais o leitor é
livre de escolher qual corrente que lhe convém.
À parte dessas diversas lógicas críticas, é necessário, enfim, destacar o aporte
não negligenciável de uma variedade de estudos assentados sobre a comparação entre
a obra de um autor e de um dos clássicos reconhecidos da epopeia. Essas análises não
têm, frequentemente, o intuito de inserir à reflexão sobre o gênero épico, mas antes
aclarar a leitura de um autor. A obra é assim confrontada à tradição épica, mesmo que
os hábitos interpretativos que lhe estão ligados oferecem uma resistência fecunda aos
lugares comuns teóricos do gênero épico. A riqueza desse reencontro entre a poética
de uma obra e aquela da epopeia, aliada a esta ausência de partis-pris dos críticos no
campo teórico da epopeia, produz então os comentários particularmente preciosos: eles
apresentam um olhar novo e fornecem dados verificados dentro do domínio prático e
susceptível de renovar, sobre fundamentos mais concretos, a reflexão especulativa, à
condição de confrontá-los, às vezes, num segundo tempo, a uma análise mais informada
da tradição genérica.

II. Panoramas históricos: alguns debates críticos
Os panoramas históricos da epopeia traçados pelos críticos anglo-saxões
distinguem, geralmente, entre três e cinco grandes períodos. Os estudos dos dois
primeiros, a Antiguidade e a Idade Média, são marcados por uma vasta teorização do
gênero, que envolvem comentários pontuais sobre as obras ou os temas particulares e
debates sobre as fronteiras do corpus épico.
O terceiro período se estende da Renascença ao século XVII ou XVIII, segundo os
críticos. Trata-se de uma época de profundas transformações poéticas e de intensa
conceituação, que alimenta as vastas reflexões teóricas dos comentadores dos séculos
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XIX ao XXI. Segundos os críticos, esse período se encerra com a publicação do Paraíso
Perdido de Milton (1667, 1674)209 , ou com a reflexão de Hegel sobre o fim do gênero210.
Outros adicionam um quarto episódio na história da epopeia, correspondente ao
século XIX. Os grandes debates críticos levantados pelas épocas anteriores,
notadamente a relação entre o passado e o presente ou o relato de uma ideia de nação,
são confrontados à tendência historicista da época, a qual conduziu a uma nova
teorização do gênero épico.
Enfim, podemos distinguir um último período, marcado por uma extensão dos
limites do gênero do fato da descoberta de corpora orais despercebidos, mas também
a aparição de novas formas literárias – tal qual a fantasy – que reivindicam o épico. Os
teóricos da epopeia são, dessa forma, confrontados a uma abertura do campo das
pesquisas deles, no mesmo momento em que, por outro lado, Luckás reafirma
enfaticamente a morte do gênero. Essa aparente contradição explica uma importante
reflexão sobre o futuro da epopeia numa época pós-hegeliana.

Períodos antigos: multiplicidade de estudos e fraca teorização do gênero
A. Antiguidade: fundações e pilares do gênero épico

As epopeias gregas e latinas
A crítica literária sobre as épocas antigas é, evidentemente, abundante, mas
geralmente monográfica ou monotemática e pouco inclinada a uma teorização mais
ampla. Se considerarmos simplesmente a produção dos últimos anos, temos numerosos
estudos dedicados à dicção, à métrica, ao estilo, às temáticas211 e à composição212 de
obras antigas, sejam elas gregas ou latinas, ou de maneira separada, como a reivindica
a nova revista Yearbook of Ancient Greek Epic, lançada em 2017213. Devemos uma das
209

Th. Greene, The Descent from Heaven, A Study in Epic Continuity, op. cit.; P. J. Cook, Milton, Spenser and the Epic
tradition, op. cit.
210 C. M. Bowra, From Virgil to Milton, op. cit. et Heroic Poetry, op. cit.; E. M. Tillyard, The English Epic and its
Background, op. cit. et The Epic Strain in the English Novel, op. cit.
211 Ver, por exemplo, McAuley, Mairéad, Reproducing Rome: Motherhood in Virgil, Ovid, Seneca, and Statius, Oxford,
Oxford University Press, 2016
212 Ver Horsfall, Nicholas, The Epic Destilled: Studies in the Composition of the Aeneid, Oxford, Oxford University Press,
2016 ; Rogerson, Anne, Virgil’s Ascanius: Imagining the Future in the Aeneid, Cambridge, Cambridge University Press,
2017.
213 Yearbook of Ancient Greek Epic, Leiden et Boston, Brill, 2017; Sammons, Benjamin, Device and composition in the
Greek Epic Cycle, New York, Oxford University Press, 2017.
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mais profícuas abordagens das epopeias antigas, e notadamente homéricas, aos
trabalhos de Milman Parry, que se debruça sobre a característica oral da poesia da Ilíada
e da Odisseia214. Outra parte da pesquisa se liga à interpretação, às alusões mitológicas
e à intertextualidade215. Enfim, a recepção de obras também é objeto de estudos216.

A Bíblia: um outro modelo de epopeia?
A questão da possibilidade de um acordo entre epopeia e monoteísmo levanta
um vasto debate crítico. Contestando essa equação, alguns se apoiam sobre as
considerações históricas (Hector e Nora Chadwick217) ou filosóficas (Herbert
Schneidau218). Outros invocam as motivações narratológicas, estruturais, ou, ainda,
teológicas (Frank Moore Cross219 e Cedric Whitman220), para defender o caráter épico
da Bíblia.

A Idade Média: a dupla influência de Virgílio e do cristianismo
Na grande profusão de estudos consagrados ao gênero épico, tal como se
desenvolve durante o longo período medieval, podemos retomar duas grandes
questões que interessam particularmente à crítica anglo-saxã: a influência do modelo
virgiliano221 e a cristianização progressiva da cultura. De fato, uma visão cristã engaja
valores que parecem, para alguns, incompreensíveis com a epopeia. Adeline JohnsPutra distancia do estudo do gênero as canções de gesta, designadas como “romance”,
em razão de uma concepção difusa da compaixão e da bondade cristãs que se ocultam
e que se opõem à cólera de Aquiles ou ao patriotismo sem misericórdia de Eneias222.
214

Ver Parry, Milman, L’Épithète traditionnelle dans Homère. Essai sur un problème de style homérique, Paris, 1928 ;
Adam Parry (éd.), The Making of the Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry, Oxford, Clarendon Press,
1971.
215 Currie, Bruno, Homer’s Allusive Art, Oxford, Oxford University Press, 2016.
216 Schein, Seth L., Homeric Epic and its Reception: Interpretive Essays, Oxford, Oxford University Press, 2016.
217 Chadwick, Hector Munro et Chadwick, Nora Kershaw, The Growth of Literature, Cambridge, The University Press,
1932.
30 Ver Schneidau, Herbert N., Sacred Discontent: the Bible and Western Tradition, Berkeley, University of California
Press, 1977 et Alter, Robert, “Sacred History and Prose Fiction” dans Friedman, Richard (dir.), The Creation of Sacred
Literature : Composition and Redaction of the Biblical Text, Berkeley, University of California Press, 1981, p. 7-24.
219 Cross, Frank Moore, From Epic to Canon: History and Literature in Ancient Israel, Baltimore (Md.), John Hopkins
University Press, 2000, p. 23-28.
220 Whitman, Cedric Hubbell, Homer and the Heroic Tradition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1958,
p. 248.
221 Ver, por exemplo, Baswell, Chistopher, Virgil in Medieval England: Figuring the Aeneid from the Twelfth Century
to Chaucer, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Fowler, Don, “The Virgil Commentary of Servius”, The
Cambridge Companion to Virgil, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 73-78
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Dentro de outras epopeias, o maravilhoso poderá, ao contrário, ser refletido
pelas figuras monstruosas do paganismo, contra as quais combatem os heróis cristãos,
como no caso de Beowulf223. A obra epônimo deve, certamente, relevar o duplo desafio
de conciliar o paganismo de Virgílio224 e aquele do norte da Europa, bem como o
cristianismo. Para se realizar, ela se apoia sobre uma outra técnica que a do tratamento
alegórico de Virgílio: trata-se de adicionar a uma narrativa heroica a presença de valores
cristãos e a história de uma luta do bem contra o mal.

Da Renascença ao século XIX: um vasto campo teórico
Numerosos críticos se interessam sobre a reflexão e a produção épica que se
desenvolve entre a Renascença e o século XVIII. De fato, nós assistimos nessa época a
um aprofundamento teórico e ao estabelecimento de prescrições complexas a partir
dos princípios anunciados por Aristóteles, cuja Poética é redescoberta no início da
Renascença – em particular com a tradução italiana de Alexandro Pazzi em 1536.

Alegoria e inspiração a um grande sujeito nacional
Os comentadores se atêm, logo no início, à afirmação da tendência alegórica
cristã e à inspiração a um grande sujeito nacional unificador, ao qual já se aspirou na
época medieval. Essa primeira questão é geralmente levantada nas monografias
consagradas aos autores épicos. Nós pudemos discutirmos225, por exemplo, a maneira
pela qual, em A Rainha das Fadas (1591-1596), Spencer compreende a rivalidade em A
Jerusalém Libertada de Tasso (1581) e dá uma epopeia à Inglaterra, para refletir sobre
as classes sociais e a dominação da aristocracia226. O simbolismo intervém na verdade
em dois níveis, tratar-se de um mesmo movimento espiritual e político: a alma que é o

223

Ver, por exemplo, Hill, Thomas D., “The Christian Language and Theme of Beowulf”, Companion to Old English
Poetry, Aertsen, Henk et Bremmer, Rolph H. (dir.), Amsterdam, VU University Press, 1994.
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225 A. Johns-Putra, The History of the Epic, op. cit., p. 68-72 ; P. J. Cook, Milton, Spenser and the Epic tradition, op. cit.
226 Quint, David, “Epic”, dans Escobedo, Andrew (dir.), Edmund Spenser in context, Cambridge, Cambridge University
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centro da narrativa é em busca de sua salvação, ao mesmo tempo em que ela busca
conquistar as virtudes de um perfeito gentleman inglês227.

A tirania do modelo da Época Clássica
Mais largamente, a multiplicação das teorias em detrimento das obras por si
mesmas, que caracteriza essa época, conduz os comentadores a refletirem sobre a
constituição do gênero em um ideal inacessível. Essa proliferação do discurso teórico e
sua influência sobre a produção foram estudados minuciosamente, na França, por
Siegbert Himmelsbach: segundo ele, a multiplicação das regras e o prestígio acordado à
epopeia constituem o gênero num ideal inacessível, que as obras “falham”
sistematicamente em encarnar. Assim se desenvolve, após a Idade Média, um
“complexo da epopeia”228
Se a crítica inglesa pensa geralmente mais em termos de “modelos” que de
regras, ela igualmente recorreu à psicanálise para refletir sobre os imperativos do
arquétipo, que tornam difícil a produção de outras obras. Notoriamente, é o caso de
Harold Bloom, que desenvolve a teoria bastante conhecida da “angústia da
influência”229. Portanto, no mundo anglófono, é a obra de John Milton que “assombra”
seus sucessores e os força a pôr em prática as estratégias de resistência, para que
possam afirmar a sua própria originalidade.

A querela entre os Antigos e os Modernos
Numerosas trocas intervêm entre os dois lados da Mancha nesse período, como
a estudada por Hugh T. Swedenberg (1944) ou Stuart Curran (1970230): a literatura
inglesa do século XVIII se desenvolve sobre a influência da teoria francesa setecentista
trazida do Traité du poème épique (1675), de René Le Bossu, traduzida em 1695. A
epopeia é definida, lá, como um texto essencialmente alegórico e os modelos dados são
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exclusivamente antigos. Nós frequentemente comentamos a maneira pela qual Dryden
e Pope retomam por sua conta essa caracterização231.
O debate sobre o gênero é geralmente atravessado pela querela entre os Antigos
e os Modernos: J. M. Levine (1991) demostra que a antiga epopeia não aparenta ter
mais pertinência, tanto quanto a nova lhe é quase sempre inferior; o ideal é então
inatingível e a empreitada épica tida como um fracasso232. Os poetas são confrontados
a um dilema entre a veneração e a competição com os clássicos, por meio das traduções
e reescritas. Fenélon fornece, igualmente, um modelo de continuação das obras antigas
no seu As aventuras de Telêmaco, que conhece uma grande influência na Inglaterra.
Seth Rudy pensa a mesma querela entre os Antigos e os Modernos dentro de um
quadro de um estudo particularmente original. Ele pesquisa na literatura –
notoriamente na produção épica – dos séculos XVII e XVIII os vestígios marcantes de
uma aspiração à totalização dos conhecimentos, que já perpassa as obras de Homero e
de Virgílio e que irrompe no século XXI na ambição globalizante do Google ou do
Wikipédia. O autor analisa assim o dilema frente a querela dos Antigos e dos Modernos
coloca os teóricos do épico, que, após ele, avaliam as epopeias por sua capacidade de
reunir todos os conhecimentos. Desde então, para uns, o mundo moderno não tem o
mérito de um tratamento épico por causa de sua imoralidade e da falta de confiabilidade
do conhecimento que ele desenvolve; para os outros, o gênero épico não permite
abarcar a totalidade dos saberes. Na verdade, os poetas como Alexander Pope, James
Thomson, Edwuard Young são forçados a reconhecer que as obras de Homero e de
Virgílio não contêm senão um conhecimento limitado quando comparado àqueles das
Luzes. Eles acreditam, no entanto, na possibilidade de realizar esse ideal na própria
época deles, “senão nas epopeias efetivas, ao menos nas obras de dimensões épicas” [if
not with actual epics, the with Works of epic proportions]233, redefinindo o gênero como
“enciclopédico”.
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As epopeias cômicas?
Numerosos são os comentadores que se interessam então à maneira pela qual,
frente às exigências teóricas e aos modelos inacessíveis, as epopeias cômicas e
paródicas em prosa se desenvolvem sob a pena de autores como Fielding ou Smolett234.
As experiências poéticas deles evocam o Dom Quixote de Cervantes, no qual nós
identificamos frequentemente o início de uma nova linha genérica, a do romance
moderno, trata-se menos, para os dois autores ingleses, de repudiar ou de subverter a
epopeia que de renová-la. Notamos, diversas vezes, que essas obras marcam de fato,
por sua vez, uma nova etapa na revolução da epopeia em direção ao romance e na sua
evolução em direção a uma forma épica romântica que carrega o interesse sobre o eu
do poeta235.

O século XIX: confrontar a epopeia ao historicismo do período
Diversos críticos se debruçam sobre o encontro, a partir do fim do século XVIII,
entre as aspirações difusas a uma epopeia que sua dignidade à nação e à necessidade
historicista de uma ligação poderosa entre a época da escrita e a forma literária [celleci]. É o caso, notadamente, de Simon Dentith (2006) 236, seguindo pesquisadores mais
especificamente interessados na relação entre o romantismo e o gênero épico, como
Brian Wilkie (1965) e Joseph A. Wittreich (1970)237. Na verdade, no fim do século XVIII
aparece na Inglaterra o Essai sur la poésie épique (1782) de Wiliam Hayvely, o qual
remete ao tratado de Le Boussu e acusa a teoria de asfixiar a produção épica 238. Se as
teorias continuam a prosperar, elas mudam radicalmente de objetivo cruzando o
historicismo: não se trata mais de prescrever as normas genéricas obrigatórias, mas de
articular um gênero percebido como antigo com o presente.

234 Henry Fielding designa duas de suas obras como "epopeias em prosa cômica": Joseph

Andrews (1742) et Tom Jones
(1749). Dans la même veine, Tobias Smolett écrit Les Aventures de Roderick Random et Les Aventures de Peregrine
Pickle.
235 Ver Davis, Lennard J., Factual fictions: the Origins of the English Novel, New York, Columbia University Press, 1983 ;
McKeon, Michael, The Origins of the English Novel: 1600-1740, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987 ; A.
Johns-Putra, The History of the Epic, op. cit., p. 109-112.
236 Dentith, Simon, Epic and Empire in Nineteenth Century Britain, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
237 Wilkie, Brian, Romantic Poets and Epic Tradition, Madison, University of Wisconsin Press, 1965 ; Wittreich,
Joseph A., Introduction, The Romantics on Milton: Formal Essays and Critical Asides, Cleveland, The Press of Cas
Western Reserve University, 1970.
238 Ver Haylay, William, An Essay on Epic Poetry [1782], Gainesville, Scholars’ Facsimiles & Reprints, 1968 et Le Bossu,
René, Traité du poëme épique [1675], Hamburg, Buske, 1981.
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Apoiando-se no estudo do nascimento da ideia de nação britânica realizado por
Linda Colley239, Simon Dentith mostra como a Grã-Bretanha emergente busca em
princípio os eventos fundadores na sua história ou depois, mais além da Gloriosa
Revolução de 1688, da Reforma Protestante, da Conquista da Normandia ou da
instalação dos saxões, da lenda arturiana e do tema da Bretanha240. O fim do século XVIII
e o começo do XIX são assim um período de redescoberta de um vasto número de
epopeias, inventadas pela necessidade: Le Nibelunglied, Le Cid, La Chanson de Roland,
les Eddas, mas também o Kalevala reconstituído a partir de histórias populares
finlandesas, e mesmo os contos do pseudo-Ossian.
Ao lado do historicismo, da inspiração nacional e das várias obras-primas do
passado, desenha-se um outro plano de reflexão e de experimentação no seio da
epopeia: o da tensão entre totalidade e fragmento. Nós podemos assim destacar241 que
a epopeia tem tradicionalmente ligações com o fragmento, não é porque ela nos chega
diversas vezes sob forma lacunária e porque é composta a partir de narrativas orais mais
curtas. Mas, pouco a pouco, o fragmento não é mais o signo de uma lacuna, ele se torna
objeto de paródia, como na epopeia “cômica” de Jonathan Swift intitulada Battle of the
Books (1704)242. A parodia perde, em seguida, terreno e o fragmento se torna uma
expressão poética à parte inteira e marcador genérico – em particular com a aparição
do Ossian, de James Macpherson.
Simon Dentith mostra, na verdade, como as questões da epopeia nacional, da
forma fragmentária, do primitivismo e do prestígio das obras e dos autores do passado
se cristalizam em terno do aparecimento do Ossian de Macpherson, em 1761, que busca
num Celtic revival uma epopeia nacional. A obra se dá por uma “tradução” de um texto
original intitulado Fingal, transcrito por um bardo escocês do século III, chamado Ossian.
Essa atribuição ficcional põe um problema ao historicismo, que considera como
impossível escrever numa época passada uma obra de uma outra, “antiga”, que se trate
de balada ou de epopeia. De fato, se a epopeia é considerada como essencialmente
“primitiva”, então toda escrita épica na época moderna revela um pastiche.
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O debate sobre esse tipo de questão faz-se latente no fim do século XVIII – em
particular entre Adam Ferguson, Hugh Blair e James Macpherson. A discussão foi
analisada em Epic and Empire por Simon Denith, que se apoia nos ensaios que esses três
autores publicaram entre 1763 e 1767243. A polemica gira em torno de argumentos
circulares para saber se a sociedade da época é tal qual a representada na obra, ou se é
nossa leitura da obra que faz com que nos representemos a sociedade assim. Trata-se
de responder a uma questão que perseguirá o século XIX: como buscar no mundo atual
uma experiência equivalente àquela que produz a leitura de um texto antigo autêntico,
sem para tanto imitar os defeitos de estilo que às vezes são incômodos no original?
Nós poderíamos pensar que se trata de um problema recorrente da epopeia, o
qual lhe é estrutural desde Virgílio, na medida na qual, em toda epopeia menor ou
secundária há uma parte de imitação e de artifício, e uma ligação complexa com seus
predecessores. Contudo, a imaginação neoclássica foi criada sobre uma continuidade
entre o passado e o presente, tanto que os escritores do século XIX pensam nessas
relações em termos de diferença radical entre os estados da história nos quais as obras
são produzidas. Em seu ensaio, W. Scott começa assim por destacar o fato que a
invenção da impressa teve necessariamente por efeito o desaparecimento dos
menestréis, o que cria uma separação irredutível entre os antigos autores da epopeia e
os modernos. A questão crucial se torna então a de saber como escrever uma epopeia,
quando tal forma é precisamente o sinal do palco social que a produziu e que desta vez
é radicalmente diferente da nossa..244
Frente essas questões, a produção épica do século XX seguiu diversas tendências.
A primeira, o autor das obras de Robert Southey, um escritor particularmente prolifico
do período que escreveu cinco vastos poemas épicos, compreende a epopeia como uma
narrativa concentrando o máximo de figuras de temas míticos. Walter Scott tira dessa
tendência em direção ao romance histórico, mas hesita entre os dois gêneros e os
mistura em uma espécie de continuum.
Analisando a retomada da figura de Milton pelos românticos (Blake, wordsworth,
Keats e Byron, que põem em [avant] o poeta-profeta, Brian Wilkie (1965) retoma o
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termo “epomania” inventado por Southey para caracterizada esse período245. [Em
revanche], (é lá o fundamento da teoria de Harold Bloom sobre “a angústia da
influência), para escrever Hypérion (1820) e La Chute d’Hypérion (1856), John Keats
busca na Divina Comédia de Dante um modelo corrente àquele de Milton, a fim de lutar
contra a ascensão desse último. A herança do Paraíso Perdido é, portanto, manifesta na
estrutura da obra, que transpõe o movimento da queda de Satã no universo dos titãs da
mitologia greco-romana, na qual Hyperion e Apolo, personagens emprestada do Cant
XXII do Paraíso de Dante.
Enfim, certos autores (Scott, Carlyle, Browning, Tennyson, Morris) põem em cena
a questão da articulação entre passado e presente. No interior mesmo dos poemas,
estabelece-se um diálogo constante entre os ambientes, mas também entre os antigos
e os modernos, problematizando assim as tensões que se desenvolvem em todo do
primitivismo épico e da possibilidade de escrever epopeias na época moderna.

Século XX: a extensão do gênero
Extensão geográfica
A teorização do gênero épico conheceu grandes mudanças no fim do século XIX:
um outro território de investigação emerge com a descoberta de países onde as
epopeias são ainda “vivas”, nos Balcãs, na Sibéria ou na Turquia, por exemplo. Essas
tradições não ocidentais, correntemente de transmissão oral, foram descobertas e
escritas no século XIX ou no XX sua constituição no domínio da pesquisa remonta aos
anos 1930.
A questão interessa desta vez os linguistas e comparatistas, tais quais Hector M.
e Nora K. Chadwick, que publicam suas pesquisas entre 1934 e 1969. Logo depois de
Mathias Murko, pesquisador esloveno especialista nas literaturas servo-croata (1929),
Milman Parry (filólogo estadunidense especializado em literatura eslava) registra
centenas de epopeias no Kosovo entre 1933 e 1935, as quais são atualmente
conservadas na biblioteca de Harvard. Após a morte prematura de M. Parry, Albert Lord
– outro filólogo e professor de literatura eslava – continua suas pesquisas sobre a
composição desse tipo de epopeias, área que suscitará mais tarde os trabalhos de John
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M. Foley (pesquisador comparatista de literatura medieval inglesa antiga e de epopeia
serva, além de especialista em Homero) sobre a tradição oral. E todos atribuem
facilmente o nome de epopeia aos objetos variados que eles estudam.
O corpus das epopeias a ser levando em conta se alargara ainda mais com a
gigantesca obra de Georges Duméil, Mythe et épopée, publicada entre 1968 e 1973. A
obra propõe uma mitologia comparada246 a partir de uma vastidão de tradições indoeuropeias tais como são transmitidas no Mahabhârata indiano, nas epopeias gregas,
latinas, germânica, escandinavas e ainda eslavas247. O movimento de expansão do
corpus se seguiu com a publicação de epopeias africanas – como o Mwindo do Zaire,
cuja tradução inglesa foi publicada em 1969248 – e a abertura crescente às tradições
asiáticas.
Os pesquisadores se acham então confrontados com uma abundância de
epopeias de todas as épocas, cujas formas são extremamente variadas, indo de
narrativas orais transmitidas pelos griots do vilarejo às obras literárias escritas por
autores bem conhecidos. O estudo deles então põe em jogo uma variedade de
competências, de etnografia e etnologia à análise literária, passando pela história, pela
sociologia, pela antropologia e pela linguística.

Le fantasy
Paralelamente, desenvolveu-se uma nova tendência, a da “fantasia épica”, mais
ou menos sinônima da high fantasy. Esta última foi definida em oposição à low fantasy
por Marschall B. Thymm, Robert H. Boyer e Kenneth J. Zahorski na obra deles de 1979
intitulada Fantasy Literature: a intriga da low fantasy seria situada no quadro de nosso
mundo, atravessado pelas intervenções mágicas ou sobrenaturais que permanecem
inexplicáveis, enquanto a da high fantasy se inscreve num “mundo secundário” cujas
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leis não são as mesmas que as que vigoram no mundo real249. A crítica discute essa
ligação entre fantasia e gênero épico, às vezes reivindicada (CARTER, 1973; SILVERBERG,
2005), às vezes relegada à categoria de um processo de legitimação de um gênero que
merece, pelo contrário, pleno reconhecimento (MOORCOCK, 2004250).
Se o liame reivindicado com o gênero épico aparece bem das vezes um caso de
linhagem, o estudo das obras de fantasy, particularmente sob o ângulo genérico, se
resume às vezes, finalmente, em um catálogo das “características” da epopeia e dos
elementos correspondentes nas obras modernas. A ambição sedutora de teorizar uma
fantasia "épica" é frequentemente minada pelo enquadramento simplista de uma lista
de semelhanças. Esse tipo de análise, habitualmente retomado pelos fãs em sites da
internet consagrados ao fantasy, mas também largamente respaldada pela crítica mais
institucional, se refere a uma definição [solvente] atomística da epopeia. AO
identificação dos elementos específicos do gênero permite assim as comparações de
termo a termo entre uma epopeia tradicional e uma obra de fantasy, ou mais
geralmente ainda, constitui a reserva de motivos e de ingredientes do novo gênero.

III. Qual o futuro para a epopeia?

A morte da epopeia?
A teoria épica no século XX é globalmente fundada sobre a ideia da epopeia, tal
como ela foi proclama pelos críticos russos251 Lukács (1920) e Bakhtin (1941), que
retomam a análise de Hegel no seu Curso de Estética252 (1835). Uma tal concepção tem
uma influência determinante sobre a crítica anglo-saxã. Assim, as histórias da epopeia
escritas em meados do século XX por M. Bowra (1945; 1952) e E. M. W. Tillyard
(1954;1958) se encerram no fim do século XVIII.
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No mesmo sentido, em 1974, então na sua obra maior Kinds of Literature253
(1982), Alastrair Fowler toma a epopeia como exemplo paradigmático de como os
gêneros literários estão sujeitos à “morte”, ou ao menos à evolução, no mesmo sentido
as espécies biológicas. Retornando o modelo organicista, o crítico destaca que “seria
estranho que a literatura, imagem da vida, não tenha de nenhum modo por colorário a
evolução das formas biológicas”254. O gênero é submetido às mesmas leis históricas que
toda outra forma de organização temporal – e em particular as espécies vivas. Partindo
do duplo princípio que, de uma parte, há na natureza vida e morte, crescimento,
corrupção e transformação, segundo um desenvolvimento histórico, e que, de outra
parte, “a natureza não é feita de salto255”, A. Fowler analisa, de maneira esquemática, a
maneira pela qual os gêneros literários evoluem e morrem.
Num primeiro momento, ele estende ao conjunto dos gêneros a distinção de C.
S. Lewis entre uma epopeia primária, “primitiva”, e uma epopeia secundária, que emula
conscientemente a primeira. Ele acrescenta uma epopeia “terciária”, um terceiro na
evolução genérica, que corresponde a uma retomada de um estado “secundário” do
gênero, por um autor que o sequestra e usa de uma maneira radicalmente nova,
modulando a forma anterior de maneira burlesca, antitética ou simbólica. Então, os
gêneros literários, “limitados pelas algemas rígidas de sua estrutura, acabam esgotando
sua capacidade de desenvolvimento” e deixam para atrás “modos equivalentes,
flexíveis, polivalentes e capazes de novas associações”256. Esses últimos são menos
ligados às “formas sociais específicas” de um período histórico dado e podem então os
suceder “produzindo à guisa de compensação uma multidão de formas genéricas
novas”257. Os modos aparecessem desde o estado “secundário” da evolução do gênero,
que já se supõe um certo grau de abstração e distância crítica; eles se “proliferam”258 e
se desolidarizam do gênero de origem deles na terceira fase, na qual se multiplicam as
formas hibridas.
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Obras épicas ou enciclopédicas?
Paralelamente a esse modelo organicista, que tente a deslocar a unidade
genérica de uma mesma obra numa pluralidade de “modos”, uma outra parte da crítica
tem buscado caracterizar uma nova tendência do século XX, frequentemente qualificada
de “enciclopédica” (J. E. MILLER, 1979; V. KELLY, 1994259). Certos comentadores
preferirem distinguir as obras cuja história se situa num tempo distante daquelas que
tendem a concentrar toda realidade tal qual ela aparece numa época dada, numa
narrativa cuja ação se desenrola no presente. Edward Mendelson reserva o termo de
“epopeia” para os primeiros e qualifica as segundas de “narrativas enciclopédicas”
[encyclopedic narratives]260. Depois dele, os autores têm geralmente a intenção de
imitar as epopeias em vez de escrever obras enciclopédicas; contudo, eles tomam por
sujeito o mundo presente em seu entorno e não o passado heroico. Em ambos os casos,
a obra teve um grande impacto na sociedade: atingiu o estatuto de mito cultural e deu
origem a toda uma rede de comentários e imitações.
Na Itália, Franco Moretti alimenta de maneira decisiva esse debate anglo-saxão,
recusando excluir as obras enciclopédicas do gênero épico. Ele propõe de sua parte o
conceito de “epopeia moderna” para designar um gênero que comporta “numerosas
similitudes estruturais que o vinculam a um passado longínquo”, mas também
“descontinuidades suficientemente importantes”261.
Essa designação foi recentemente combatida por Paul K. Saint-Amour, para
quem as obras de Joyce, Proust e Musil tomadas por Moretti não são épicas, mas
enciclopédicas. O autor de Tense Future se apoia para isso na ideia hegeliana segundo a
qual a epopeia se alimenta da guerra, que somente “põe em movimento a nação
inteira”, tanto que a retórica do romance enciclopédico não oferece que versões
paródicas ou incompletas dessa totalidade262.
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Época moderna e teorias pós-hegelianas
As ideias críticas sobre a abordagem da época moderna à epopeia são múltiplas
e contrastam: podemos ver no modelo narrativa da Odisseia, que alterna entre
estabilidade e instabilidade, errância e domesticidade, aventura e desejo de retorno, um
esquema particularmente adaptado às contradições da época moderna (W. B.
STANFORD, 1954; D. ADAMS, 2003)263.
Outros críticos põem em evidência as adaptações necessárias da escrita épica ao
contexto histórico moderno. Assim, C. D. Blanton examina264 a maneira pela qual o
modernismo tardio (T. S. Eliot 1922-1939; Louis MacNeice 1939; W. H. Auden 1940)
invertem o método do “poema incluindo a história”265, que define a epopeia para Ezra
Pound. Trata-se, portanto, de integrar a história na obra épica, não simplesmente no
sentido de que os fatos devem ser históricos, e sim no sentido de que a obra é capaz de
“absorver” o mundo num momento dado e compreender o mundo presente.
Confrontada a uma história contemporânea por demais complexa e ameaçadora para
ser integrada na obra “de maneira direta”, a “epopeia modernista” inclui a história “de
uma maneira diferente”, por referência a momentos desarticulados e não por uma
representação de tal sorte que se possa projetar na obra, um “trabalho de negação”,
uma obra conceitual: não se trata mais apenas de incluir a história, mas de tomá-la como
objeto, de fazer da obra um instrumento da razão dialética, visando por definição uma
totalidade que sempre escapa. Blaton explica como, retomando a reflexão hegeliana e
pós-hegeliana sobre a razão história e sobre a maneira pela qual a estrutura da
experiência história se submete à razão conceptual sem poder jamais ser representada
de maneira afirmativa, o modernismo descobre progressivamente que a totalidade não
é possível a não ser na sua própria negação.
Numa mesma tendência à releitura dialética da Teoria do Romance, Pierre
Vermeulen reflete sobre a maneira pela qual os autores do século XXI (Dana Spiotta,
Hari Kunzru, Russel Banks) enfrentam a questão do esgotamento da forma romântica
anunciada em 1967 por John Barth e, particularmente, da possibilidade ou
impossibilidade de escrever um romance após os acontecimentos de 11 de setembro de
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2001. Na verdade, o modelo épico tal qual ele foi descrito por Lukács seria uma pura
construção, o nome dado ao desejo do imediato e da totalidade sempre latente à época
do romance. Desde então, este consiste, por definição, numa falha em capturar a
totalidade, ele dramatiza constantemente sua própria dissolução, não existe que
enquanto uma “epopeia falhada” [epic failure]. A teoria de Lukács, portanto, permite ao
romance colocar-se em uma tensão fecunda com a totalidade contemporânea e
reimaginar sua relação com o presente e o literário meios para abordar o todo e o
singular – sem nunca conseguir expressá-los completamente266.
Se Harold Bloom mostrou como a obra-prima épica, a de Milton e, como antes
dele, as de Homero e Virgílio, foi capaz de exercer na produção épica uma “influência”
ora paralisante, ora fecunda, parece que o mesmo pode ser dito dos grandes
monumentos da teoria épica em reflexão posterior. Este é o caso da Poética de
Aristóteles, retomada, comentada, transformada em preceitos, indefinidamente
recomposta pelos teóricos, que constantemente impõe o desafio de um pensamento
sempre mais adequado, mais sólido, mais eficaz. Contudo, outras publicações mais
recentes têm igualmente imposto a presença delas na paisagem mundial da teoria épica.
E nós podemos ver claramente que a crítica anglo-saxã, apesar de sua tendência de
preferir os panoramas históricos às definições mais sistemáticas do gênero por suas
características, não escapa ao debate às vezes fraturado e sem fim lançado pela tese
hegeliana e pela sua releitura lukacsiana.
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A RESISTÊNCIA AO AUTORITARISMO NA ÉPICA DE LEDA MIRANDA HÜHNE
RESISTANCE TO AUTHORITARIANISM IN THE POETRY OF LEDA MIRANDA HÜHNE
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo mostrar a resistência ao autoritarismo como uma
temática presente na poesia de Leda Miranda Hühne, especificamente em Fim de Um Juízo (1986), bem
como evidenciar alguns aspectos épicos presente na referida obra. Os questionamentos propostos pela
abordagem partem da obra Poemas épicos: estratégias de leitura, de Ramalho (2013), das reflexões
teóricas de Flávio Kothe (1986) e Hansen (2006) sobre a alegoria, para dessa forma mostrar que a referida
autora utilizou esse recurso em seus poemas longos para problematizar questões históricas ligadas ao
contexto político e econômico da ditadura militar no Brasil, bem como para propor reflexões acerca do
jogo de poder existente na sociedade. O estudo do referido poema pretende constituir uma fonte de
reflexão sobre como, através do recurso estético da alegoria, sua poesia driblou, nos anos 80 a realidade
de um Brasil ainda marcado pela sombra da censura.
Palavras-chave: Poesia. Leda Miranda Hühne. Autoritarismo. Alegoria.
ABSTRACT: The present work aims to show the resistance to authoritarianism as a theme present in the
poetry of Leda Miranda Hühne, specifically in Fim de Um Juízo (1986), as well as to highlight some epic
aspects present in that work. The questions proposed by the approach start from the work Epic poems:
reading strategies, by Ramalho (2013), the theoretical reflections of Flávio Kothe (1986) and Hansen
(2006) on the allegory, in order to show that the author used this resource in his long poems to
problematize historical issues related to the political and economic context of the military dictatorship in
Brazil, as well as to propose reflections on the existing power game in society. The study of this poem
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intends to constitute a source of reflection on how, through the aesthetic appeal of allegory, his poetry
dribbled, in the 1980s, the reality of a Brazil still marked by the shadow of censorship.
Keywords: Poetry. Leda Miranda Hühne. Authoritarianism. Allegory.

Introdução
Esta pesquisa pretende mostrar que a resistência ao autoritarismo é uma
temática bastante presente nos poemas longos de Leda Miranda Hühne,
especificamente em Fim de Um Juízo (1986), bem como evidenciar que a referida obra
é um poema longo que podemos considerar como épico-lírico. A referida autora utilizou
a alegoria em seus poemas longos de feição épica, para problematizar questões
históricas ligadas ao contexto político e econômico da ditadura militar no Brasil, bem
como para propor reflexões acerca do jogo de poder existente na sociedade.
Assim, para destacar e valorizar a contribuição da autora para a Literatura
Brasileira, é importante ressaltar aspectos biobibliográficos e integrar ao estudo
proposto algumas informações sobre o conjunto de sua obra. Leda Miranda Hühne
nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1934, mas cresceu no Rio de Janeiro, cidade
onde reside até hoje. Estudou filosofia na Universidade Santa Úrsula (USU), instituição
de ensino superior no Rio de Janeiro, onde descobriu no Curso de Estética, com o poeta
Tasso da Silveira, a vocação para a Poesia. Aos vinte e três anos formou-se em Filosofia
na USU e passou a lecionar na referida instituição, onde também exerceu cargos
administrativos.
Professora mestra em filosofia pela UFRJ, com a tese O Sentido Hermenêutico da
Poesia, e doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, com a tese de doutorado A
Estética Aberta de Mário de Andrade, organizadora de livros didáticos de filosofia,
autora de diversas obras críticas e literárias, reúne cerca de 90 publicações, entre
poemas, romances, poemas longos de feição épica, contos e estudos literários. Também
fundou a editora UAPÊ – Espaço Cultural Barra, editou livros de filosofia, ciências
humanas e artes e foi responsável pelo projeto Poesia Viva – jornal, revista e saraus,
bem como recebeu vários prêmios da UBE – União Brasileira de Escritores (a mais antiga
associação de escritores do Brasil).
Sua produção poética reúne Cartão de Natal; Em memória de um poeta anônimo;
Ludus; A sombra; Mea-culpa; A cor da terra; As cantilenas do Rei-Rainha; Fim de um
Juízo; Porta-Bandeira; O Jardim Silencioso; Brasilaçu; Mentirosa; Fantasmasia; Coleção
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Anos Oitenta (10 livros); Poesia Incompleta; e A Sombra. Dentre essas obras, traços
épicos são visíveis em, ao menos, seis A cor da terra; Cantilenas do Rei-Rainha; Fim de
um Juízo; Porta-Bandeira; O Jardim Silencioso e Brasilaçu. E, de modo geral, podemos
dizer que a representação alegórica foi uma das formas usada por Hühne em sua
produção épico-lírica para expressar suas ideias, contornando as injunções próprias de
uma época em que a censura à literatura era fato real.
A alegoria é uma figura de linguagem composta de um conjunto de referentes
que, para ser compreendida, depende de um repertório por parte do leitor, devido a ter
um sentido oculto por trás de suas representações. Muitos críticos literários e filósofos
fizeram deste tema um objeto de pesquisa, realizando diversas reflexões, entre eles,
temos Flávio R. Kothe, João Adolfo Hansen, Walter Benjamim, Martin Heidegger.
Kothe, por exemplo, afirmou que enquanto parte da realidade, “A alegoria é um
índice da história que poderia ter sido, mas não foi. Ela é manifestação e denúncia
implícita do reprimido” (1986, p.67). Kothe esclarece também que a alegoria é uma
linguagem da repressão, sendo assim, podemos supor que alguns poetas usam esse
recurso como uma forma de denúncia do autoritarismo, de pessoas subordinadas que
lutam contra uma classe dominante. Para comprovar tais questionamentos, será feito
uma pequena análise do poema Fim de Um Juízo, de 1986.

Desenvolvimento
Considerando que poesia contemporânea é, sobretudo, aquela feita após a
terceira fase do modernismo (1945) até os dias de hoje, podemos afirmar que Hühne é
uma poeta contemporânea. A produção poética de Leda tem acompanhado os
movimentos literários desde 1956, e a partir de 1976 ela inicia sua publicação com
Cartão de Natal, juntamente ao trabalho fotográfico de seu marido Hans Hühne, ou seja,
um livro de poesia de Leda e fotos de Hans abordando diversos temas como o amor, a
paz, a denúncia e a violência social.
Em sua poesia, em especial, Leda Hühne apresenta o engajamento em questões
sociais, culturais e políticas, o revisionismo e o engajamento histórico, tudo sustentado
por uma estrutura alegórica que referencia, subliminarmente, o cenário históricopolítico brasileiro, principalmente na época da ditadura. Segundo Giorgio Agamben
(2009, p.62) o poeta contemporâneo “mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele
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perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles
experimenta contemporaneidade, obscuros”. Quer dizer o contemporâneo consegue
olhar para seu próprio tempo e enxergar às frestas, ele consegue olhar para as luzes que
lhe cercam e percebe que entre essas luzes há um espaço de escuridão e é neste espaço
que o sujeito contemporâneo vai fixar seu olhar numa perspectiva crítica.
O filósofo italiano, Agamben, diz-nos “(...). E por isso ser contemporâneo é, antes
de tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas de manter fixo
o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que dirigida
para nós, distancia-se infinitamente de nós.” Ou seja, o referido autor chama-nos
atenção para a difícil compreensão do que está oculto no contexto em que nós,
indivíduos, estamos inseridos.
E Hühne faz isso, ela olha para seu tempo e produz poemas longos que buscam
despertar no leitor uma consciência crítica, principalmente acerca das estruturas
autoritárias de poder. Na obra Fim de Um Juízo, publicada em 1986, logo após o fim da
ditadura (1964-1985), Hühne retrata a ditadura militar para que possamos refletir as
arbitrariedades do poder, quer dizer, ela problematiza questões históricas ligadas ao
contexto político e econômico da ditadura militar no Brasil.
No que tange à sua faceta épica, com base na teoria de Christina Ramalho e
Anazildo Vasconcelos da Silva, a obra em estudo apresenta uma divisão, não nomeada
em cantos, mas em partes. Com três divisões internas: “ALHEAMENTO”, “CONTRAORDEM” e “DESFORRA”, Fim de Um Juízo, apresenta um total de 2.209 versos,
desenvolvidos em variados padrões métricos e estróficos. Todas essas subdivisões têm
pontos em comum: há o uso do espaço em branco, caixa alta, versos livres, ou seja, não
seguem um padrão de métrica definida. Esta especialidade é uma característica
importante da literatura moderna e contemporânea, visto que a intenção dos escritores
dessa época era justamente criar algo novo para romper com os padrões clássicos de
metrificação.
Vale ressaltar, rapidamente, que o livro Poemas épicos: estratégias de leitura, de
Ramalho (2013) apresenta categorias que ajudam na identificação dos textos épicos, a
autora aprofunda a maneira de abordar a poesia épica “(...) criando uma metodologia
que parte do estudo das categorias épicas tradicionais (proposição, invocação e divisão
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em cantos) e das categorias levantadas por Silva, em sua teoria épica: plano histórico e
plano maravilhoso.”.
Em Fim de Um Juízo há a presença da dupla instância de enunciação, pois temos
um eu-lírico/narrador em primeira pessoa do singular, a própria Leda Miranda Hühne,
que de forma lírica reflete, na ótica de quem esteve protegida em casa, sobre as
injunções e arbitrariedades do poder. Vejamos alguns trechos que comprovam tal
afirmação:

QUANDO EU PEDIA
“BÁ-BABÁ
ME CONTA
MAIS UMA VEZ
UMA ESTÓRIA

ELA ME ACALENTAVA

LEDA-LEDINHA
DEIXA
A BOIADA
PASSAR
(1986, p.18)

Leda Miranda Hühne, em Fim de Um Juízo, faz uma associação de
acontecimentos históricos com o texto literário por ela desenvolvido. Assim, podemos
afirmar que a referida obra apresenta um plano histórico não explicitamente
referenciado, devido ao leitor ter que buscar informações em outras fontes. Já o plano
maravilhoso é constituído pela vivência metafórica dessa realidade histórica, a poetisa,
por meio do eu-lírico/narrador, estabelece um contato com a dimensão simbólica da
experiência humano-existencial.
Os referentes históricos são datados dos anos de 1922, 1934, 1955 e 1968, o eulírico/narrador volta no tempo, vivenciando acontecimentos de injustiças e de
carnificinas. Vejamos:

A HISTÓRIA DO BRASIL SE REFAZIA
EM 1922
E EU NEM NASCIA
E SE ABRIU
EM 1934...................................................................
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...................................................................................
ENREDOU-SE EM CAMINHOS
QUE NÃO VI...NÃO PERCEBI...1955
...ENVOLVIDA ESTAVA DENTRO
DAS NUVENS BRANCAS...CÚMULOS
(1986, p. 20)
EM 1968 SE INSTALAVA A CAÇADA
CHOVIA SANGUE EU NÃO ME MOLHAVA
GUARDADA DENTRO DE UMA ÁRVORE
OUVIA CANTOS DISTANTES VIVOS
TÃO PONTEAGUDOS...ME CORTEI
E ACORDEI BEM DEVAGAR PARA
O ENCONTRO............CONFRONTO
(1986, p.21)

Hühne problematiza questões históricas ligadas ao contexto político e
econômico da ditadura militar no Brasil. Assim, podemos afirmar que a matéria épica
(definida como temática) da obra é justamente retratar a ditadura militar para refletir
as arbitrariedades do poder na sociedade. São poemas que possuem uma dimensão
mais social e expressivo conteúdo político. Trata-se de uma poesia mais do pensar do
que do sentir.
Em uma entrevista concedida a Christina Bielinski Ramalho, Hühne comenta que
em Fim de Um Juízo há uma série de poemas de fundo crítico, em que o clima da ditadura
militar é sentido e vivido por uma mulher que fica estagnada no seu mundo doméstico
em que, calada, sofre por perder amigos que foram exilados, torturados e escondidos.
Vale ressaltar que nessa obra, a referida autora coloca na contracapa do livro alguns
nomes de pessoas que foram perseguidas, presas e torturadas até a morte durante a
ditadura militar. Lutaram contra o poder dos militares e tentarem romper a censura
levando seus protestos por meio da rádio e da televisão. São elas: Marilena Villas Boas;
Sônia e Stuart Angel; Rubem Paiva; Manuel Paiva; Santo Dias e Wladimir Herzog.
Assim, por meio da alegoria e da fragmentação, Leda Miranda Hühne expressa
suas ideias, sendo aquele um recurso que contém sentidos que vão além do que está no
papel, necessitando de uma interpretação do que está nas “entrelinhas”.
Nesse sentido, Kothe afirma que “A alegoria costuma ser entendida como uma
representação concreta de uma ideia abstrata” (1986, p. 6), ou seja, um texto que pode
ser constituído de fragmentos significativos, gerando uma nova construção de sentido,
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em que se diz uma coisa com o intuito de significar outra. Para Hansen, por sua vez, “ela
é um procedimento construtivo” (2006, p.7). Ele explica:

A alegoria é a metáfora continuada como tropo de pensamento, e
consiste na substituição do pensamento em causa por outro
pensamento, que está ligado, numa relação de semelhança, a esse
mesmo pensamento (Idem, ibidem).

Hansen (2006, p.8) ainda alega que não se pode falar simplesmente de “a
alegoria”, pois, segundo ele, existem duas, as quais são complementares: uma alegoria
chamada de “alegoria dos poetas” e a outra “alegoria dos teólogos”, sendo esta uma
alegoria interpretativa ou hermenêutica e aquela como alegoria construtiva ou retórica.
O autor também diz que existe certa tensão e até mesmo uma confusão entre essas
duas alegorias.
A primeira (alegoria dos poetas) Hansen define como “expressão, a alegoria dos
poetas é uma maneira de falar e escrever”, e a segunda, alegoria dos teólogos, “como
interpretação, a alegoria dos teólogos é um modo de entender e decifrar”, porém “de
interpretação religiosa de coisas, homens e eventos figurados em textos sagrados”.
Hansen ainda afirma: “O verbo grego állegorein, por exemplo, tanto significa ‘falar
alegoricamente’ quanto ‘interpretar alegoricamente’” (2006, p.8), por isso o autor diz
que não se deve falar somente de alegoria, devido ao fato de existirem duas vertentes
desse conceito.
De acordo com Kothe (1986, p.27), a retórica tradicional já insinuava a alegoria
como um começo de interpretação, sendo que, devido aos contextos, pode acontecer
várias reinterpretações. Também, segundo ele, quando se realiza uma leitura alegórica
da própria alegoria, chega-se a outros significados: os que pareciam velhos acabam
tornando-se novo (1986, p.23). Por meio da alegoria e da fragmentação, Leda Miranda
Hühne problematiza questões históricas ligadas ao contexto político e econômico da
ditadura militar no Brasil.
Em Fim de Um Juízo existem analogias intencionais criadas pela referida autora
que nos faz pensar num segundo sentido. Vejamos as estrofes abaixo:

SAIU UMA VERSÃO NAS MANCHETES
DAMA DAS ALTURAS MADAME NO TÚNEL
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DESGOVERNOU O AUTO DE CORRIDA
NA ESTRANHA E VINGADORA MADRUGADA E ARRANCADA FOI NOS FERROS
DO ABATEDOR RECOLHEDOR COCHE
SÓ QUE A NOTÍCIA SURGIU ÀS AVESSAS
NO SOPRO DO POVO POVINHO A SUSURRAR
A SENHORA DONA-MÃE DE UM REVOLTOSO
MORREU PORQUE VIVIA A COSTURAR FATOS
CONTACTOS COM PARAGENS DE FORA
DECLARANO COROAS DE TORTURAS E PRO
CLAMANDO CÂMARAS DE LOUCURAS E ZUM
O REI GAVIÃO NÃO DIGERIU E REVIDOU
(1986, p.146)

Nas estrofes citadas acima, Leda Miranda Hühne, por meio da alegoria,
problematiza a morte de Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel, uma
das mais importantes estilistas da história da moda no país. Mãe de Stuart Jones
(assassinado pela ditadura militar), passou alguns anos denunciando as arbitrariedades
de poder do regime militar até morrer num acidente de carro. Segundo Dilva Frazão
(2019) em o portal eBiografia, Zuzu teve três filhos: Stuart, Hildegard e Ana Cristina com
Norman Angel, estadunidense, porém o casal separou-se em 1960. A sua carreira como
estilista começou no final dos anos 1950, levando-a ao mercado internacional nos anos
1970. Seu filho, Stuart, militante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro) foi
preso e torturado até a morte.
Assim, a partir desse momento Zuzu passou a buscar notícias sobre seu filho,
transformando sua vida em uma busca incansável para saber o paradeiro do corpo do
seu filho. Ainda, conforme o portal Memórias da ditadura, no ano de 1971 Zuzu Angel
organizou um desfile, considerado como um protesto no consulado brasileiro em Nova
Yorque, em que as roupas do desfile incluíam elementos que denunciavam a situação
vivida naquele momento. A estilista denunciava à imprensa e aos órgãos internacionais
as arbitrariedades de poder cometidas no período da ditadura militar.
Dessa forma, a primeira estrofe do poema citado acima, de Leda Hühne, remetenos para o acontecimento da madrugada de 14 de abril de 1976, ou seja, faz-nos lembrar
do acidente que Zuzu sofreu, o qual ocasionou a morte da estilista. Ela dirigia seu carro
na estrada da gávea, quando na saída do túnel Dois Irmãos, em São Conrado (RJ), sofre
esse acidente. E as duas últimas estrofes chamam a atenção para a história que surgiu
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após sua morte, de que o acidente foi causado porque o carro derrapou e saiu da pista,
embora, ainda segundo Frazão (2019), em o portal eBiografia, em 1998 a comissão
especial sobre mortos e desaparecidos políticos julgou o caso e reconheceu como sendo
o regime militar responsável pela sua morte. Segundo depoimentos, a estilista teria sido
jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. O túnel
recebeu o nome da estilista.
Hühne também apresenta um diálogo com a tradição concretista, a obra em questão,
Fim de Um Juízo, está cheia de características do Concretismo. Vejamos:

CLAN

DES

TINOS
TINOS
TINOS

CLAN

DES
(1986, p. 53)

TINOS

Segundo Campedelli e Souza (2000), foi em 1956 que foi lançado oficialmente o
movimento da Poesia Concreta, o qual ganhou adesões e apoios, comentários
espantados e repúdios em face da desintegração total do verso tradicional e da nova
forma de adaptação da palavra ao espaço visual. A partir desse momento o espaço visual
do papel passa a integrar o significado do poema, os concretistas fragmentam
totalmente o verso, a unidade deixa de ser o verso e passa a ser a palavra manifestada
em três dimensões; “verbal (aspecto sintático e semântico), oral (aspecto sonoro) e
visual (aspecto gráfico); a palavra libertou-se da distribuição linear da linguagem verbal
e aproximou-se do imediatismo da comunicação visual;” (IDEM, ibidem, p.423).
Essa poesia visual ganha destaque com o surgimento das vanguardas nos anos
de 1950 e 1960. Conforme o crítico Domício Proença Filho (2006), o movimento da
poesia concreta teve suas composições centradas na palavra exercendo influência nas
artes gráficas e nas produções publicitárias, abrindo perspectivas para o surgimento de
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novas formas de criação e abrindo caminho para uma reflexão em torno do fazer
poético.
Como afirmou Lafetá na sua obra A dimensão da noite, surge uma poesia
sofisticada, em que aproveita-se o espaço gráfico como elemento de estruturação do
poema, a redução da frase, quer dizer sem linha frasal uma desintegração da palavra
que transforma o fazer poético num jogo elaborado, bem como uma nova educação ao
leitor. Assim, não é de se negar que a poética de Hühne revela a influência da poesia
concreta, como por exemplo a colocação intencional dos versos em diferentes
parágrafos, bem como o caráter repetitivo, o qual é típico da poesia concreta.

É PROIBIDO
PISAR
NO VERDEOLIVA

NO VERDEOLIVA
PISAR
É PROIBIDO
PISAR NO
VERDEOLIVA
É PROIBIDO
(1988, p. 65)

Através das estrofes citadas, percebemos o jogo de palavras que também
sugerem um segundo sentido, usadas metaforicamente para atacar as pessoas que
eram responsáveis pelo autoritarismo. O eu-lírico/narrador, ao trazer a cor “verdeoliva”
e ao dizer que “é proibido pisar no verdeoliva”, faz uma associação ao serviço militar, ao
autoritarismo daquela época em que não havia direitos humanos, mas sim restrições às
liberdades e à participação política.

Considerações Finais
Em sua obra, Fim de Um Juízo, Leda Miranda Hühne produziu poemas longos que
retratam a ditadura militar e que buscam despertar no leitor uma consciência crítica
acerca de estruturas autoritárias de poder. São poemas que podem ser caracterizados
por possuir uma dimensão mais social e expressivo conteúdo político. É um poema
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longo, que podemos considerá-lo como épico-lírico, devido a apresentar aspectos épicos
e elementos da lírica.
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SILVA, Paulo Geovane e. A descoberta de uma outra edição do
Memorial da infância, por Fabio Silva. In: Revista Épicas. Ano 4, N. 8,
Dez 2020, p. 301-303. ISSN 2527-080-X. DOI Épicas 8 - 10.47044/2527080X.2020v8

A DESCOBERTA DE UMA OUTRA EDIÇÃO DO MEMORIAL DA INFÂNCIA,
POR FABIO SILVA
DISCOVERY ANOTHER EDITION OF THE MEMORIAL DA INFÂNCIA, BY FABIO SILVA

PIMENTEL, Soror Pimentel. Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor
(primeira parte); organização, notas e estudos introdutórios de Fabio Mario da Silva.
Prefácio de Adma Muhana. 2.ª edição, revisada e aumentada. São Paulo: Todas as
Musas, 2019.
Paulo Geovane e Silva268
(Universidade de Coimbra)
A segunda edição modernizada do Memorial da Infância, de Soror Pimentel,
(organizada por Fabio Mario da Silva, publicada em 2019, depois da primeira edição de
2016), conta com um volume revisado e ampliado, pois teve como base uma edição
descoberta da obra da monja eborense, por Fabio Silva, e que está depositada na
Biblioteca da Universidade de Toronto. Segundo nos relata o pesquisador, no estudo
intitulado “Introdução”, há um exemplar anterior do Memorial da Infância de Cristo e
Triunfo do Divino Amor (primeira parte) da Oficina de Jorge Rodrigues de 1639, e que se
intitula Memorial da infancia de Christo e triumpho do divino amor: poemas em dez
268
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cantos de oytava rythma, de 1638, edição impressa na oficina de Pedro Cra[e]sbeeck –
que foi tipógrafo, impressor e editor muito importante na altura. Segundo nos esclarece
Silva, tal exemplar foi doado pelo Professor à Biblioteca da Universidade de Toronto pelo
Professor Ralph G. Stanton (1923-2010), fundador da Faculdade de Matemática da
Universidade de Waterloo, que possuía uma das maiores coleções privadas de
literaturas portuguesa e francesa. Tal exemplar está disponível na plataforma intitulada
“Internet archive” (https://archive.org/)

Capa da edição de 1638, que faz parte do espólio da Universidade de Toronto, Canadá.

Na comparação das edições de 1639 e 1638, Silva nota a falta de alguns
paratextos na edição de 1638, como, por exemplo, a dedicatória à Virgem Nossa
Senhora do Desterro, alguns poemas dedicados à autora e algumas notas inquisitoriais.
E acrescenta: “Além do mais, os paratextos presentes na edição de 1638, se
confrontados com a de 1639, apresentam leves alterações na pontuação e de letras. No
que diz respeito ao conteúdo do poema épico, podemos notar que as duas obras foram
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reproduzidas a partir da mesma matriz” (2019, p. 20-21). Contudo, o pesquisador
reafirma que a edição de 1639, a que tomou como base para a sua primeira edição
modernizada de 2016, é a mais apurada, pois, além de possuir uma errata antes do
primeiro canto, tem como destaque um desenho da sagrada família na capa,
acentuando o cuidado para com os aspectos editoriais da obra. Contudo, atenta que a
edição pertencente à Universidade de Toronto está em melhor estado de conservação
e de reprodução de imagem, o que ajudou na revisão da segunda edição da obra. Por
isso, manteve-se como base de transcrição a edição de 1639, devido ao maior número
de elementos pré-textuais, o que pode indicar ser esse volume do Memorial da Infância
a versão final e definitiva. O trabalho de Fabio Silva recupera e desvenda pioneiramente
a voz dessa mulher que é uma das mais cultas do século XVII no mundo em língua
portuguesa. O Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor é uma prova de
como as mulheres, mesmo esquecidas pela historiografia, adentraram no mundo
literário predominantemente masculino, utilizando-se de estratégias de produção
literária tão elaboradas quanto aquelas que se encontram nas obras escritas por homens
(muitas vezes tomada por universal). Por exemplo, Soror Pimentel era uma monja
enclausurada e, por isso, só poderia escrever sobre temas relacionados com a Bíblia,
mas isso não a impediu que tomasse o gênero épico como modelo, e tivesse
conhecimento de epopeias e literatura fora do tema religioso para compor a sua épica
e para demonstrar todo o seu manancial cultural. A segunda reedição do Memorial da
Infância é, sem dúvidas, um convite para adentrar no mundo monástico, feminino e
literário do século XVII.
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RAMALHO, Christina. Eneias em pauta: notícias sobre a obra Eneas. La
trayectoria transatlântica de um mito fundacional. In: Revista Épicas.
Ano 4, N. 8, Dez 2020, p. 304-310. ISSN 2527-080-X. DOI Épicas 8
- 10.47044/2527-080X.2020v8

ENEIAS EM PAUTA: NOTÍCIAS SOBRE A OBRA
ENEAS. LA TRAYECTORIA TRANSATLÁNTICA DE UN MITO FUNDACIONAL

HERNÁNDEZ, Álvarez; WEISS, Irene; LEOPOLD, Stephan (Eds). Eneas. La trayectoria
transatlântica de um mito fundacional. Göttingen: V&R unipress; Mainz University Press,
2019.
Christina Ramalho1
Universidade Federal de Sergipe

A capa de Eneas. La trayectoria transatlântica de um mito fundacional, que reproduz
um fragmento da pintura de Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) intitulada Aeneas
introducing Cupid dressed as Ascanius to Dido, é um sedutor convite ao livro que, já em seu
título, ressalta o caráter fundador de um herói, Eneias, que, figura central da famosa epopeia
Eneida de Virgílio (70 a.C.-19 a.C), se fez também fundador, através da obra, de muitas
tradições épicas e literárias, de forma geral, fora do espaço-tempo da literatura latina. E o
adjetivo “transatlântica” do título, nesse sentido, também é esclarecedor.
1
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Na pintura de Tiepolo, Eneias pensa apresentar seu filho Ascânio para a rainha Dido,
mas, na verdade, mal disfarçado, quem está em cena é o pequeno e poderoso Cupido, que
logo atuará para deixar o casal refém de seus feitiços divinos. O livro, que reúne 14 artigos (10
em espanhol, 2 em italiano e 2 em alemão), também terá sua própria magia, pois, tal como
anunciam, na “Presentación”, os organizadores/editores Arturo Álvarez Hernández, Sthepan
Leopold e Irene Weiss, a Eneida pode envolver campos semânticos – simbólicos e políticos –
conflitantes e gerar, como influência, não só expressões literárias (e artísticas) afinadas com a
ideologia imperialista das conquistas como também dar voz à crítica a essa mesma ideologia.

Fig. 1: capa do livro2

De outro lado, os organizadores nos lembram que a figura mítica de Eneias está
constituída “inicialmente por una serie de temas y motivos recorrentes: uma larga navegación
sin rumbo claro, amor, prosecución de um destino histórico, fundación, império” [inicialmente
por uma série de temas e motivos recorrentes: uma longa navegação sem rumo claro, amor,
busca de um destino histórico, fundação, império ] (2019, p. 7), pluralidade que, por sua vez,

2

Fonte: https://www.amazon.com.br/Eneas-Trayectoria-Transatlantica-Mito-Fundacional/dp/3847110691.
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possibilita, entre outros, que sua imagem seja tomada como referente para diferentes
investimentos temáticos.
Na confluência entre as possíveis dimensões políticas que a obra de Virgílio envolve e
a pluralidade temática relacionada à trajetória de Eneias em Eneida e à sua inserção cultural
como imagem mítica na cultura ocidental, a recepção à proposta do livro já parte de uma
expectativa entusiasmada de leitura, tanto pela sedução que irradia da obra virgiliana e de
seu herói como pelo convite que o adjetivo “transatlântica” faz.
Cabe ainda sublinhar que os organizadores dão ênfase ao fato de a influência da
epopeia de Virgílio não se restringir ao gênero épico. Na verdade, não se restringe nem mesmo
à literatura, e a capa do livro é prova disso. Assim sendo, o que encontraremos nos artigos
que compõem a coletânea? Descrevo as abordagens de cada partindo do critério do idioma,
já que, como apontei, há artigos em espanhol, italiano e alemão.
O primeiro artigo em italiano – “Le decisioni di Enea e il concetto di storia nell’Eneide”
[As decisões de Enéias e o conceito de história na Eneida ] – é assinado por Jochen Schultheiss,
da Università di Würzburg, na Alemanha, que desenvolveu sua análise de Eneida a partir de
três objetivos: estudar o modo com as decisões importantes de Eneias foram construídas em
termos narrativos; aproximar essa estrutura formal narrativa do plano ideológico, enfatizando
o conceito de história trabalhado pelo poema; e realizar uma revisão das decisões individuais
de Eneias a partir de seu papel como fundador.
O segundo artigo em italiano é de autoria de Laura Aresi, da Universtià di Firenze, e
propõe um estudo comparado que tem como título “Il viaggio d’Enea nelle Metamorfosi di
Ovidio: distruzione o moltiplicazione di un mito?” [A viagem de Eneias nas Metamorfoses de
Ovídio: destruição ou multiplicação de um mito?”]. Compondo suas reflexões, que dialogam
com outras visões críticas, Aresi traz também a figura de Ulisses para o texto, destacando as
aproximações e as diferenças nos percursos seguidos pelo herói grego e por Eneias e a
percepção ovidiana desses percursos.
O primeiro artigo em alemão – “Aeneas und der Stier. Überlegungen zum Schluss der
Aeneis” [Enéias e Turno. Considerações sobre o final da Eneida] – é assinado por Claudia
Schindler, da Universität Hamburg, que se dedica à análise do episódio em que Eneias, após
pensar em não matar seu inimigo – que, já rendido, suplica pela vida e pela pacificação entre
os povos – é tomado pela cólera e o assassina com violência. A abordagem dialoga com a
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recepção crítica ao episódio e questões relacionadas ao caráter das personagens e às
motivações para suas ações.
“Die vielen Gesichter der Lavinia – Von Vergil zu Ursula Le Guin” [As muitas faces de
Lavinia – De Virgílio a Ursula Le Guin], também em alemão, é o capítulo de autoria de
Christine Walde, da Universität Mainz, que se volta para a personagem Lavínia e para as
reverberações da obra de Virgílio na produção literária da premiada escritora norte-americana
Ursula Kroeber Le Guin (1929-2018), que, em 2008 publicou o romance Lavínia. Por meio do
texto de Walde ficamos, entre outras observações que reforçam a trajetória transatlântica de
Lavínia, sabendo da existência de The Laviniad: an epic poem, obra de 1993 do também norteamericano Claudio R. Salvucci.
Arturo R. Álvarez Hernández, da Universidad Nacional de Mar del Plata, na Argentina,
com o artigo em língua espanhola “La Eneida como palabra vática fundante” [Eneida como
palavra poética fundante], se propõe a dimensionar o que chama de “epos virgiliano”,
reconhecendo uma dimensão “programática” em Eneida no âmbito da consciência criadora.
Para tal, presta especial atenção ao proêmio em que Érato aparece como a musa eleita para
ser invocada Hérnandez relembra a obra Argonáutica, que também traz Érato como musa e
discorre sobre o sentido dessa aparição ne epopeia virgiliana.
Marcos G. Ruvituso, também da Universidad Nacional de Mar del Plata, apresenta “El
poeta, los árboles y Eneas” [O poeta, as árvores e Eneias], texto em que faz uma peculiar
abordagem que estabelece relações entre algumas imagens de árvores que surgem de vez em
quando ao longo das obras de Virgílio e as comparações entre o herói Eneias e essas árvores,
como eixo figurado que dimensiona as contradições vividas pelo personagem em sua missão
de fundar a linhagem romana.
Em “Eneas como mito fundacional en las letras hispánicas medievales: de San Isidoro
de Sevilla a don Enrique de Villena, Juan Héctor Fuentes, da Universidad de Buenos Aires,
desenha a trajetória diacrónica da imagem de Eneias na literatura hispânica medieval,
revelando como esse percurso sustentou sua figuração como um mito fundador mas também
paradoxal dada a coexistência de produções literárias difamatórias, ancoradas na valorização,
por exemplo, de Dido, e outras, de viés político e laudatório, que valorizam o heroísmo de
Eneias.
Timo Kehren, da Universität Mainz, autor de “El complejo de Cartago: refracciones
fantasmáticas en La Celestina” [O complexo de Cartago: refrações fantasmagóricas em La
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Celestina], recupera, inicialmente, algumas tragédias do Século de Ouro que dialogaram com
a imagem de Cartago, para, em seguida, se centrar na obra do espanhol Fernando Rojas (14701541) La Tragicomedia de Calisto y Melibea (c. 1502), conhecida como La Celestina e
estabelecer uma leitura comparada com Eneida, também trazendo à cena El burlador de
Sevilla, atribuída a Tirso de Molina.
Irene M. Weiss, da Universität Mainz, em “’Por raro ejemplo y ocasión traída’: sobre
Dido y Cartago en La Araucana de Ercilla” [Por raro exemplo e ocasião trazida: sobre Dido e
Cartago em La Araucana de Ercilla, se volta para a perspectiva transatlântica proposta pelo
título do livro e discorre sobre as relações entre a epopeia de Virgílio e a epopeia chilena de
Ercilla, tecendo também comentários sobre a influência da Farsália, de Lucano, em La
Aracauna. O que Weiss se propõe a fazer é observar de que modo Ercilla fez uso dos episódios
relacionados a Dido e Cartago para moldar sua própria epopeia.
Robert Folger, da Universität Heilderberg, em “El parayso terrenal: la epopeya y el
ideologema de la translatio imperii et studii en Pietro Martire d’Anghiera, Carlos de Sigüenza
y José Fernández de Lizardi” [O paraíso terrestre: a epopeia e o ideologema da translatio
imperii et studii em Pietro Martire d'Anghiera, Martire d’Anghiera, Carlos de Sigüenza e José
Fernández de Lizardi], expande o olhar para as reverberações, ou “transferência de saberes”,
da Eneida, e elege escritores de diferentes épocas – o cronista italiano Pedro Mártir de
Anglería (1457-1526); e os mexicanos Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) e José
Fernández de Lizardi (1776-1827) – para dimensionar, à luz de Hamilton, entre outros, a visão
da epopeia de Virgílio como “un paradigma de la expansión y transmisión de cultura e
ideología de un sitio a otro” [um paradigma de expansão e transmissão de cultura e ideologia
de um lugar para outro].
Juan Diego Vila, da Universidad de Buenos Aires, em “‘Callaron todos, tirios y troyanos’:
cifra melancólica y metamorfosis épica en el Quijote de 1615” [‘Todos calaram-se, tírios e
troianos”: figura melancólica e épica metamorfose em Dom Quixote de 1615], parte da
hipótese de que, na segunda parte de Dom Quixote, a aventura com o macaco adivinho e o
titereiro possa estar operando como uma figura bilateral do que se poderia considerar como
uma coordenada troiana do ambulante. Para respaldar sua visão, Vila destaca a aparição de
citações explícitas às epopeias greco-latinas (como a que aparece no título do artigo que se
refere ao livro II da Eneida), mostrando que o texto de 1615 privilegia Eneias.
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Em, “Más allá de la manía enéidica. Transposiciones virgilianas en Cervantes, García
Márquez y Fuentes” [Além da Eneida-mania. Transposições virgilianas em Cervantes, García
Márquez e Fuentes], Stephan Leopold, da Universität Mainz, após trazer alguns exemplos da
trajetória de influência exercida por Eneida na literatura ocidental, centra sua análise, numa
perspectiva declaradamente “anti-eneidica”, em Dom Quixote de la Mancha (1605/1615), do
espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616), Cem anos de solidão (1967), do colombiano
Gabriel García Marquez (1927-2014), e Terra Nostra (1975), do mexicano Carlos Fuentes
(1928-2012), ressaltando que: “ambas obras surgen de un evidente anhelo épico, siendo
asimismo novelas totales en el sentido de que abarcan el surgimiento y el ocaso del mundo
que describen” [ambas as obras surgem de um evidente anseio épico, sendo também
romances totais no sentido de que abrangem a ascensão e a queda do mundo que
descrevem]. Assim, também em Leopold encontraremos a perspectiva transatlântica, em
visão crítica peculiar.
Por fim, Xuan Jing, da Universität Heilderberg, assinando “La Eneida y la invención de
América: entre Hernán Cortés y Esteban Echeverría” [A Eneida e a invenção da América: entre
Hernán Cortés e Esteban Echeverría], se propõe a uma leitura comparada centrada na
temática da “invenção da América”, partindo da premissa de que Eneida é o mito genealógico
mais poderoso desde a Idade Média e que, na América, teria sido tomado como um modelo
narrativo de legitimação política. As obras eleitas como corpus são Cartas de relación (1522)
do espanhol Hernán Cortés (1485-1547) e La Cautiva (1837) do argentino Esteban Echeverría
(1805-1851), o que define tempos e espaços distintos de reflexão.
Como se pode observar, a partir das propostas acima descritas, o livro seduz não só
pelo tema, como pela diversidade de tempos, espaços, olhares, recortes, hipóteses, diacronias
e sincronias, semelhanças e diferenças, alusões a personagens, apropriações e transgressões,
fazendo do mito de Eneias e da obra Eneida pontos de partida para múltiplos olhares, que
demonstram o potencial multissignificativo não só das obras literárias como também dos
textos críticos que dinamizam a vivência da experiência estética e a reflexão sobre uma série
de conteúdos que, afinal, precisam ser apresentados ao público leitor que, como Dido, pode
ter a sensação de estar conhecendo os “filhos” e as “filhas” dos investigadores e das
investigadoras que integram Eneas. La trayectoria transatlântica de um mito fundacional,
quando, na verdade, estão mesmo é entrando em contato com um simbólico Cupido, que nos
leva a sair dos textos buscando novamente a Eneida, para nos assombrarmos com sua
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capacidade de desdobrar-se no imaginário de homens e mulheres que, mundo afora,
assumem para si a tarefa de escrever seu tempo sem, entretanto, deixar de realizar o feitiço
que converte passado em presente ora por meio de uma estética de negação, desconstrução
ou reinvenção, ora como recurso de resgate, mesmo que anacrônico, de um epos
multifacetado, polêmico e, por isso mesmo, mítico.
Recomendo a leitura e agradeço a oportunidade de redigir esta modesta resenha,
deixando um registro final à moda brasileira: a lembrança de nossa primeira epopeia, escrita
pelo jesuíta José de Anchieta (1534-1597), De Gestis de Mendi de Saa [A gesta de Mem de
Sá], de 1563, que tem, como uma de suas características, a presença explícita do modelo
virgiliano.
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TEMPS, MÉMOIRE, NARRATION: MAIS UMA CONTRIBUIÇÃO
DE JEAN-PIERRE MARTIN PARA OS ESTUDOS SOBRE ÉPICA MEDIEVAL

MARTIN, Jean-Pierre. Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée médièvale 2). Paris:
Honoré Champion Éditeur, 2020, 390 p.
Christina Ramalho3
Universidade Federal de Sergipe
Número 71 da coleção intitulada Essais sur le Moyen Âge [Ensaios sobre a Idade
Média], dirigida por Catherine Croisy-Naquet e Francoise Laurent, e publicada pela editora
parisiense Honoré Champion (www.honorechampiom.com), o novo livro do medievalista
especializado no estudo das canções de gesta Jean-Pierre Martin é, na verdade, uma reunião
de textos que nos colocam em contato com trinta anos dedicados à pesquisa sobre o tema,
em suas diversas variantes.
A obra apresenta vinte textos enumerados em romanos e agrupados em cinco partes,
antecedidas por considerações iniciais (“Avant-propos”), que resumem a proposta da edição,
e sucedidas por vasta bibliografia – organizada em categorias: canções de gesta citadas; outras

3

Doutora em Letras (UFRJ, 2004). Professora-Associada 1 da Universidade Federal de Sergipe. Membro do CIMEEP, do
GELIC, do REARE e do IIS. Coordenadora, com Margaret Anne Clarke do GT 5 – Historiografia Épica.
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obras citadas; publicações da Société Rencesvals para o estudo de epopeias romanas; estudos
de língua e de literatura medieval; teoria literária, linguística e antropologia; e história –, um
índice de obras citadas e um índice de nomes de autores.

capa do livro4

O título desta resenha se justifica pela relevância do autor da obra. Jean-Pierre Martin,
professor emérito da Université d’Artois, é uma das mais importantes referências não apenas
quando se tem com corpus literário a canção de gesta como quando se deseja abordar
expressões do gênero épico, de forma geral. Entre muitas outras publicações do autor, chamo
a atenção para de Les motifs dans la chanson de geste. Définition et utilisation (Discours de
l’épopée médiévale 1), texto de 1992, que recebeu uma segunda edição pela Honoré
Champion em 2017, para integrar, como número 65, a coleção já citada e cujo subtítulo indica
a relação direta com Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée médiévale 2). As duas
obras em conjunto, portanto, compõem uma sólida abordagem à epopeia medieval, em
especial da canção de gesta.
4

Fonte: https://www.honorechampion.com/fr/champion/11289-book-08535348-9782745353481.html.
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Jean-Pierre, com suas reflexões, nos permite chegar a uma ampla compreensão da
manifestação literária nomeada como “canção de gesta”, por ele caracterizada, de forma
sintética, em verbete que compõe o “Mapeamento de Obras Épicas”5:

[...] canções de gesta são uma forma épica completamente original, representada
principalmente na França, mas que se desenvolveu em toda a Europa Ocidental.
Elas se caracterizam por um tema geral: a história das façanhas de guerra, mais
frequentemente realizadas por cavaleiros cristãos; e uma forma particular: a
composição em laisses, estrofes decassilábicas ou alexandrinas assonantes ou
rimadas em um timbre final único e de extensão extremamente variável (de 3 a
mais de 1000 versos, situando-se em média entre 20 e 50). Com algumas exceções,
sua extensão total geralmente varia entre 4000 e 12000 versos. Embora nenhuma
melodia tenha chegado até nós, o termo canção de gesta, figurando efetivamente
em alguns desses textos, significa que, pelo menos na origem, era um poema
cantado ou, mais provavelmente, salmodiado. E a palavra gesta, do latim gesta
(ações), indica que elas se apresentavam como a narrativa de fatos ocorridos no
passado, não obstante a natureza largamente lendária de seu conteúdo; por
extensão, essa palavra também assumiu o significado de “um conjunto de atos
heroicos realizados por membros da mesma linhagem” ou, ainda, “família heroica”.

Se, em Les motifs dans la chason de geste. Définition et utilisation, Martin discorre
sobre conceitos teóricos relacionados ao gênero canção de gesta, observando a ambiguidade
de determinados termos; elege a abordagem semiótica como o norteador metodológico para
definir o conceito de “motif” – mais especificamente de “motifs narratifs” –; apresenta um
levantamento de abordagens de folcloristas ao tema dos motivos narrativos das canções de
gesta; estuda modelos estruturalistas, a partir de Propp e de outros nomes; propõe uma
investigação que propõe a observação da “anatomia” das canções de gesta; e toma como
corpus para análise de motivos e temáticas, as obras Raoul de Cambrai, Orson de Beauvais,
Aye d’Avignon, Garin le Loherenc e Gerbert de Mez; em Temps, mémoire, narration, Martin
passa a investir em outro aspecto também relevante para a compreensão das epopeias
medievais: o tempo.
Depois de, em “Ouverture”, discorrer, de forma introdutória, sobre “I. Les structures
temporelles de la narration dans le épopée médièvale” [I. As estruturas temporais da narração
na epopeia medieval], dando especial destaque ao que chama de “le temps de l’épopée” [o
tempo da epopeia], diferenciando o “tempo do evento épico” do “tempo do relato épico”

5

Ver o verbete sobre o subgênero “canção de gesta” assinado por Jean-Pierre Martin em:
https://www.cimeep.com/mapeamento.
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propriamente dito, e relembrar a própria categoria do mito em sua temporalidade, trazendo
exemplos de canções de gesta para ilustrar as considerações iniciais, por meio, inclusive, de
comparações entre elas, Martin parte para as seções que integram as três divisões do livro.
Antes, porém, sintetiza:
Sous les différentes angles qui ont été envisagés, le temps des épopées médiévales
apparaît comme un temps compact. Les légendes qu'elles nous rapportent se
situent dans un espace-temps spécifique, dont les règles de fonctionnement
demeurent à peu près les mêmes d'un texte à l'autre, dont les personnagens, les
événements, d'un texte à l'autre, se retrouvent, se répondent, et même se
reproduisent et se développent (MARTIN, 2020, p. 36).
[Dos diferentes ângulos que foram considerados, os tempos das epopeias
medievais aparecem como um tempo compacto. As lendas que elas nos contam
localizam-se em um determinado espaço-tempo, cujas regras de funcionamento
permanecem mais ou menos as mesmas de um texto para outro, cujos
personagens, acontecimentos, de um texto para outro, se reencontram,
respondem uns aos outros e até se reproduzem e se desenvolvem].

Assim, a primeira parte, reunindo textos numerados de II a IX, trata do “tempo épico”
[le temps épique], refletindo, dentro do contexto da Idade Média, sobre as relações entre
história e mito; as ideias de passado histórico e passado mítico; as referências ao mito troiano;
a presença dos sarracenos no imaginário épico e a construção da memória. Para isso, Martin
se faz acompanhar por críticos como Daniel Madelénat, J. Bédier, J. Frappier, G. Dumézil, entre
outros nomes, sempre recorrendo a obras literárias para demonstrar os aspectos que levam
à visão da especificidade do tempo épico nas canções de gesta. Entre outras observações,
Martin destaca que:
La chanson de geste ignore ce repérage dans le temps. Son contennu n'est pas
inscrit dans la continuité ininterrompue des ans et des règnes, mais uniquement das
le cycle annuel: ce sont d'une part les grandes fêtes, Pâques, Noël el la Pentecôte,
fête de la chevalerie (MARTIN, 2020, p. 57).
[A canção de gesta ignora esta reparação no tempo. Seu conteúdo não se inscreve
na continuidade ininterrupta de anos e reinados, mas apenas no ciclo anual: por
um lado, são as grandes festas da Páscoa, do Natal e do Pentecostes, festa da
cavalaria]

Em toda essa primeira parte, Martin soma considerações sobre as interpenetrações
entre história e mito, sempre destacando, com exemplos, o fato de que as canções de gesta,
a seu modo, subvertem esses conceitos, criando, internamente, referentes próprios que
caracterizarão o que Martin demarca como “tempo épico”. E essa leitura é fundamental para
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que se compreenda melhor o tipo de construção de memória que essas produções literárias
realizam e também para que se possa melhor perceber o período medieval no qual as canções
de gesta se inserem, já que tanto a Antiguidade greco-romana como o imaginário bíblico farão
parte da composição dessas obras.
Na segunda parte, Martin passa a tratar do “tempo dos personagens” e, para isso,
apresenta dois textos: “L’âge des héros. À propos de Garin de Loherenc” [A era dos heróis.
Sobre Garin de Loherenc] e “Le temps vecú” [O tempo vivido]. O primeiro texto tem início com
uma distinção entre as canções de gesta que permite seu agrupamento em duas “grandes
tendências”: as que estão centradas em um evento particular (como uma batalha, uma
conquista ou um período da vida do herói), como A Canção de Rolando e as canções do ciclo
de Guillaume d’Orange, e outras, ainda, que, segundo Martin, reúnem vários eventos
localizados no mesmo período da vida de um personagem, tal como a canção de gesta
Couronnement de Louis ou a Bataille Loquifer. Nesses casos, a temporalidade é relativamente
curta e envolve episódios mais específicos relacionados ao herói e algum inimigo seu, em geral
um sarraceno.
A outra tendência traz canções de gestas com perfis biográficos, que narram a vida do
herói, tal como ocorre com Renaut de Montauban, Ami et Amile, La Chevalerie Ogier, Girart
de Roussillon ou Beuve de Hamptone. Como é fácil constatar, nessa tendência, o tratamento
dado ao tempo é completamente diferente, visto que o número de eventos é maior e a
estrutura de composição do herói tem um desenho mais complexo que pode envolver
nascimento, casamento, enfrentamentos, morte e mesmo relações com outras personagens
heroicas. Assim, nesse capítulo da segunda parte, Martin nos leva a pensar nessas tendências,
observando algumas obras, com destaque para a obra Garin de Loherenc.
Já em “O tempo vivido”, Martin discorre sobre o tempo presente nas canções de gesta
que não está exclusivamente relacionado às ações heroicas, mas ao cotidiano vivido pelos
personagens, ainda que expressiva parte desse cotidiano seja sobredeterminado pelas ações
de combate. Um cotidiano que envolve: “jeux, repas, voyages, etc, dont chacun a son moment
et sa durée” [jogos, refeições, viagens, etc., cada um dos quais tem seu momento e duração,
acontecem] (2020, p. 183). Para refletir sobre essa presença, Martin levará em consideração
tópicos como a cronologia; o modo como se compõe o tempo dos combates, incluindo o
tempo mais longo do “cerco” aos inimigos; as viagens; as feridas; as ações diurnas e noturnas.
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Como se vê, Jean-Pierre Martin nos faz mergulhar nos detalhes que compõem o tempo dos
personagens, sublinhando a significação que se pode extrair dessa percepção atenta que
escapa da concentração voltada apenas para o que seria o evento aparentemente principal.
Por fim, na terceira parte do livro, intitulada “Temps et discours épique” [Tempo e
discurso épico], Jean-Pierre Martin se voltará para o tema da memória que o texto épico
medieval, no caso, as canções de gesta, com suas especificidades temporais, registra como
discurso, investindo, para isso, nos motivos ou padrões retóricos, observados em abordagens
plurais a diferentes canções de gesta. Essas abordagens estão centradas na observação dos
aspectos linguísticos que incidem para a construção do sentido, tais como os recursos
relacionados ao ritmo do relato épicos, tais como, entre outros, as elipses, os sumários, as
pausas, as reiterações, etc. De um lado, com as leituras que realiza, Jean-Martin revela as
especificidades de algumas obras que têm maior destaque em seu livro, de outro, compõe um
panorama da produção épica medieval que nos permite ver claramente os pontos de
congruência discursiva entre as diversas canções de gesta citadas.
A terceira parte, para alcançar seu propósito de investimento no discurso épico em sua
relação com o tempo, reúne sete textos, a saber: “Mémoire et legende: deux modes de la
narration en ancien français” [Memória e lenda: dois modos de narração em francês antigo],
“Archaïsme et style épique” [Arcaísmo e estilo épico], “Temps de l’histoire, temps du récit dans
les chansons de geste” [Tempo da história, tempo do relato nas canções de gesta],
“Remarques sur les réctis rétrospectifs et les genres narratifs de la Chanson de Roland au
Tristan en prose” [Notas sobre os comentários retrospectivos e os gêneros narrativos da
Canção de Rolando em Tristão em prosa], “Dire l’avenir” [Dizer o futuro], “Une narration
plurilinéaire : le jeu des motifs dans Garin le Loherenc” [Uma narrativa plurilinear: o jogo de
motivos em Garin le Loherenc] e “’Vue de la fênetre’ ou ‘panorama épique’ : fonctions
narrativas d’un motif rhétorique” ['Vista da janela' ou 'panorama épico': funções narrativas de
um motivo retórico].
Na conclusão do livro, Jean-Pierre Martin ainda abre espaço para a observação crítica
de uma canção de gesta – XIX. L’imaginaire de la temporalité dans Raoul de Cambrai [XIX. O
imaginário da temporalidade em Raoul de Cambrai], leitura que, de algum modo, sintetiza
toda a experiência de abordagem à canção de gesta desenvolvida no decorrer do livro. E, em
“Coda”, sua própria “canção de encerramento”, Martin volta a sublinhar a necessidade de se
perceber e compreender o tempo própria das canções de gesta e evidencia o poder discursivo
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dessa manifestação literária como fator de construção de uma memória medieval em que
passado histórico e passado mítico se interpenetram e muitas vezes se fundem. E, em suas
palavras finais, ele destaca também a relação entre as canções de gesta e seu público e as
peculiaridades estéticas e ideológicas dessas obras.
Seria uma grande sorte para o público falante da língua portuguesa que Temps,
mémoire, narration pudesse merecer uma tradução à altura de sua importância como obra
fundamental de referência para quem deseja se debruçar sobre uma produção literária que
ainda tem muito a dizer ao mundo, por todos os componentes míticos e históricos que possui
e, também por serem discursos vivos de um tempo que, em muitos aspectos, ainda hoje vive.
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