
Introdução ao Estudo do 
Texto Poético e Dramático

Wladimir Antônio da Costa Garcia

Florianópolis, 2010.

3° Período





Governo Federal

Presidência da República

Ministério de Educação

Secretaria de Ensino a Distância

Coordenação Nacional da Universidade Aberta do Brasil

Universidade Federal de Santa Catarina

Reitor: Alvaro Toubes Prata

Vice-reitor: Carlos Alberto Justo da Silva

Secretário de Educação a Distância: Cícero Barbosa

Pró-reitora de Ensino de Graduação: Yara Maria Rauh Müller

Pró-reitora de Pesquisa e Extensão: Débora Peres Menezes

Pró-reitora de Pós-Graduação: Maria Lúcia de Barros Camargo

Pró-reitor de Desenvolvimento Humano e Social: Luiz Henrique  
Vieira da Silva

Pró-reitor de Infra-Estrutura: João Batista Furtuoso

Pró-reitor de Assuntos Estudantis: Cláudio José Amante

Centro de Ciências da Educação: Wilson Schmidt

Curso de Licenciatura em Letras-Inglês na  
Modalidade a Distância

Diretor Unidade de Ensino: Felício Wessling Margutti

Chefe do Departamento: Adriana Kuerten Dellagnelo

Coordenador de Curso: Celso Tumolo 

Coordenadora de Tutoria: Mailce Mota

Coordenação Pedagógica: LANTEC/CED

Coordenação de Ambiente Virtual: Hiperlab/CCE 

Projeto Gráfico

Coordenação: Luiz Salomão Ribas Gomez

Equipe: Gabriela Medved Vieira

                Pricila Cristina da Silva

Adaptação: Thiago Felipe Victorino



Comissão Editorial

Celso Henrique Soufen Tumolo

Lêda Maria Braga Tomitch

Lincoln Fernandes

Mailce Mota

Magali Sperling

Raquel D’Ely

Equipe de Desenvolvimento de Materiais

Laboratório de Novas Tecnologias - LANTEC/CED

Coordenação Geral: Andrea Lapa

Coordenação Pedagógica: Roseli Zen Cerny

Material Impresso e Hipermídia

Coordenação: Thiago Rocha Oliveira, Laura Martins Rodrigues

Diagramação: Thiago Rocha Oliveira, Talita Ávila Nunes, Gregório Bacelar 
Lameira, Jean Henrique Menezes

Ilustrações e tratamento de imagens: Ângelo Bortolini

Revisão gramatical: Daniela Piantola

Capa: Jean Henrique Menezes

Design Instrucional

Coordenação: Vanessa Gonzaga Nunes
Designer Instrucional: Yara Xangô da Silva Espíndola, Daniela Maria Ioppi

Copyright@2010, Universidade Federal de Santa Catarina
Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida 
e gravada sem a prévia autorização, por escrito, da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Ficha catalográfica

Catalogação na fonte elaborada na DECTI da Biblioteca  
Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina.

G216i  Garcia, Wladimir A. C.

Introdução ao estudo do texto poético e dramático / 
Wladimir Antônio da Costa Garcia. – Florianópolis : LLE/
CCE/UFSC, 2010.

192 p. : il.

Inclui bibliografia.
UFSC. Licenciatura em Letras-Inglês na Modalidade a 

Distância.
ISBN 978-85-61483-42-5

1. Literatura – História e crítica. 2. Literatura – Filosofia. 3. 
Poesia – História e crítica. 4. Educação a distância. I. Título.

CDU: 82.09



Sumário

Apresentação ................................................... 7

Unidade A - Estudos do Texto Poético ......... 9

1 O leitor-produtor ..........................................................11

2 Gêneros Literários – o gênero lírico ............................19

2.1 O gênero lírico ....................................................................................33

3 Poética – elementos do texto poético ..........................35

3.1 Versificação ..........................................................................................37

3.2 Poemática ............................................................................................42

4 Renascimento e Identidade Nacional ..........................53

4.1 William Shakespeare, poeta lírico ...............................................57

5 Poesia e Modernidade ..................................................63

5.1 Edgar Allan Poe  .................................................................................68

5.2 Walt Whitman  ....................................................................................76

5.3 William Butler Yeats ..........................................................................83

5.4 T.S. Eliot  ................................................................................................90

5.5 Ezra Pound ........................................................................................101

Unidade B - Estudos do Texto  
Dramático .....................................................107

1 O Teatro – aspectos históricos e antropológicos .......109

2 O Gênero Dramático ..................................................115

2.1 Elementos do Gênero Dramático  ............................................118



 3 A Formação do Ator ..................................................121

3.1 Stanislavski  ......................................................................................123

3.2 Bertold Brecht  ................................................................................125

3.3 Meyerhold ........................................................................................127

 4 A tragédia Grega ........................................................131

4.1 Édipo Rei, de Sófocles ..................................................................134

4.2 Medeia, de Eurípedes  ..................................................................137

5 A comédia ...................................................................141

5.1 Aristófanes ........................................................................................143

6 O Teatro Elisabetano ..................................................145

6.1 Shakespeare .....................................................................................148

7 Comédia de Costumes ................................................155

7.1 Molière ...............................................................................................157

7.2 Oscar Wilde .......................................................................................159

8 Modernidade e Teatro ................................................167

8.1 Eugene O’Neill.................................................................................169

8.2 Teatro do Absurdo .........................................................................171

8.3 Tennessee Williams ........................................................................173

9 Vanguardas Teatrais ....................................................175

9.1 Artaud ................................................................................................178

9.2 Grotowski ..........................................................................................178

9.3 The  Living Theatre ........................................................................179

10 Performance ................................................................181

Referências  ...................................................189



Apresentação

Estimados/as graduando/as,

Sejam bem-vindos ao módulo Introdução ao Estudo do Texto Poético e 

Dramático! Neste livro, vamos conhecer aspectos que configuram esses 

modos de expressão literária, visitando a história das formas expressivas 

que acompanham a história humana. Além dos conceitos e ideias, vamos 

estudar, na expectativa de que isto estimule outras leituras, alguns exem-

plos de autores que se tornaram marcos da poesia e do teatro em língua 

inglesa, procurando entender o modo de funcionamento desses textos, a 

cultura que eles transmitem e a riqueza linguística que possuem. Afinal, no 

início e no fim deste estudo está o (bom, esperamos) encontro do texto de 

ficção (poético e dramático) com o leitor: o primeiro como uma expressão 

de mundos possíveis, e o segundo como máquina de produção de senti-

dos. Portanto, amigos/as, é preciso, sobretudo, ler!

Wladimir Antônio da Costa Garcia
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Capítulo 1O leitor-produtor

O leitor-produtor

O que é ler? Como ler a Literatura? Por que ler Literatura? Inicialmente, 
vemos que ler é decodificar letras, palavras e sentidos. Encontrar-se com 
o plano denotativo, ou seja, com os sentidos próprios ou simples das 
palavras. Para isso, necessita-se de uma técnica, de uma aprendizagem, 
de uma cultura letrada, ainda que existam leituras que não necessitem 
de uma aprendizagem técnica, só cultural (as imagens). Aquele tipo de 
leitura, a decodificação, produz uma lei, portanto, da propriedade da 
linguagem. Trata-se de compreender o texto. Ocorre que a leitura é mais 
do que isso: ela acumula decodificações e tende a revelar o impróprio, a 
multiplicar sentidos; com efeito, ela ou ele (o leitor) sobrecodifica, inter-
preta, encontra o plano conotativo; além de decifrar os códigos, produz 
sentidos; distribui os códigos do texto em novos textos; amontoa lingua-
gens ao infinito (de resto, sempre permanece algo ilegível na leitura).

Criamos, assim, a figura de um leitor total, que lê os múltiplos senti-
dos dos textos, o que teoricamente chamamos de paragramático. Foi 
Roland Barthes, escritor francês do século XX, quem muito contribuiu 
para esse novo estatuto do leitor. Ele nos fala que, durante séculos, “nos 
interessamos demasiadamente pelo autor e nada pelo leitor”, na procura 
de uma explicação do porquê um autor escreveu tal obra. Como se o 
autor fosse o proprietário eterno da obra, tendo direitos sobre o leitor, 
impondo-lhe um determinado sentido da obra, o sentido certo e verda-
deiro: “procura-se estabelecer o que o autor quis dizer, e de modo algum 
o que o leitor entende”. Por isso, Barthes chama-nos a atenção para um 
modo de ler levantando a cabeça, no qual, mais do que fazer uma leitu-
ra microscópica, apreendendo o detalhe filológico ou autobiográfico do 
texto, ou macroscópica, constatando o grande espaço histórico em que 
se insere o autor, escrevemos um texto, “esse texto que escrevemos em 
nossa cabeça quando a levantamos”.

Emerge aqui um leitor-produtor. Trata-se de uma leitura que dispersa, 
dissemina: “à lógica da razão (que faz com que uma história seja legível) 
entremeia-se uma lógica do símbolo”. Esta última lógica é associativa, 

1

Roland Barthes (1915-
1980) escreveu livros 
e ensaios de interesse 
sociológico, linguístico, 
artístico e filosófico. Dia-
logou com o marxismo, 
a psicanálise e a semió-
tica (ciência dos signos). 
Seus livros mais conhe-
cidos são O prazer do 
texto, O grau zero da 
escrita e Fragmentos de 
um discurso amoroso. 
Fontes: <www.kirjas-
to.sci.fi/rbarthes.htm>; 
< w w w. s c r i b d .co m /
doc/7244004/Roland-
Barthes-O-Prazer-Do-
Texto>.
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na medida em que associa ao texto material outras ideias, outras ima-
gens, outras significações. O leitor produz, assim, imediatamente, no 
poema ou peça que lê, “um suplemento de sentido que nem a gramática 
ou o dicionário podem dar conta”. Não se trata, por outro lado, de in-
terpretar livremente, mas, como dissemos, de sobrecodificar a partir de 
um jogo conduzido por certas regras. Daí se pode concluir que não há 
exatamente uma verdade objetiva ou subjetiva sobre um texto, mas sim 
verdade lúdica (que resulta de um jogo entre leitor e texto), e isso não é 
resultado de uma distração, mas de um trabalho criativo com os signos 
do texto, com as várias linguagens que o atravessam.

Vemos então que a leitura é “um campo plural de práticas diversas”, 
podendo ser mais do que a leitura do texto escrito (e de suas especifici-
dades): a leitura das coisas, da memória, das imagens, das relações, dos 
homens, do espaço. Em termos de leitura do texto literário, pode-se falar 
num “saber-ler” em estágio inaugural, mas logo a leitura pode tornar-se 
sem fundo, sem fim. Contudo, ela sempre se relaciona com a estrutura, 
mesmo que a ponha em movimento, que possa pervertê-la.

Algumas coisas recalcam a leitura: a obrigatoriedade de ler (leituras ins-
trumentais ou necessárias), a biblioteca, os livros não lidos na estante, a 
multitude de desejos de leitura. Há, então, desejo na leitura, e a leitura 
desejante é marcada por um retirar-se do mundo (o mundo inteiro é 
abolido), cria-se um estado clandestino. Por isso, diz-se, que o leitor – o 
lente – aproxima-se, por essa evasão, do sujeito amoroso e do sujeito 
místico. Volta-se da leitura modificado pelos signos; retorna-se ao mun-
do com novos sentidos.

É possível, como numa relação fetichista, ter prazer com as palavras, 
ser surpreendido com o texto. Destacamos aqui, desde o início, porém, 
uma aventura da leitura: a escritura. “A leitura é condutora do Desejo 
de escrever”, diz-nos Barthes, ou seja, é a leitura que chama outra escri-
tura. “Nessa perspectiva a leitura é verdadeiramente uma produção”. E 
o que se produz? Trabalho, desejo de produção, numa cadeia de desejos. 
Configura-se o leitor-produtor.

Vemos que o Texto é o lugar dessa produção, onde aquele leitor (para-
gramático) capta uma multiplicidade de sentidos. Nessa direção, a leitu-
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ra é produzida por um deslocamento infinito, ou seja, ela é uma energia. 
E relaciona-se, tal como a Literatura que ela lê, com o infinito.

Em Que coisa é esta, a Literatura? Jacques Derrida, grande pensador da 
linguagem, faz a mesma pergunta com relação à Poesia. Ele compara a 
Poesia com uma espécie de ouriço que atravessa a estrada, expondo-se 
à morte no exato momento em que se protege com seus espinhos. Tra-
ta-se, portanto, de uma imagem da poesia como um evento, a ideia do 
poético como aquilo que você deseja aprender desde o encontro com o 
outro. O poema, como um ouriço, expõe a si mesmo ao acidente, numa 
relação que nos remete à noção de leitura em Barthes.

A Literatura pode ser apresentada de muitas maneiras, conforme a pers-
pectiva do olhar de quem a define: é a arte de compor trabalhos escritos 
em prosa ou verso (sentido dicionarizado); para Sartre, a Literatura é 
definida pela sua função social, é liberdade e engajamento; para Bataille, 
a literatura é transgressão e dispensa inútil; é uma estranha instituição 
e uma alteridade radical para Derrida; é uma forma de pensar por sen-
sações para Deleuze etc. Esta pergunta, portanto, O que é Literatura?, 
precisa continuar a ser feita, não para obtermos uma resposta única e 
homogênea, mas para pensarmos os seus efeitos. Isso nos ajuda a supe-
rar a condição disciplinar – mathesis –, abrindo o entendimento do que 
seja literatura para a sua condição extradisciplinar, como conhecimento 
estético de um mundo surpreendente, heterodoxo e plural.

Para encerrarmos este capítulo teórico introdutório, vejamos as refle-
xões do crítico Daniel Link sobre a Literatura:

•	 A Literatura é um pacto institucional: entramos (os críticos, os 
leitores, a mídia) num acordo, por meio de um consenso históri-
co, cultural e geracional, que um texto é literário.

•	 Decide-se, fazendo um recorte, dentre todas as coisas que se es-
crevem, o que é belo e representativo de cada gênero.

“Bela” e “representativa” são palavras que remetem ao pensamento 
grego antigo, às bases do pensamento ocidental. Pesquise em livros 
ou na internet o que elas significam.

Jacques Derrida nasceu 
na Argélia, em 1930 e 
morreu em Paris, em 
2004. Ele é um dos mais 
importantes filósofos 
do pós-estruturalismo e 
pós-modernismo, sen-
do o criador de uma es-
tratégia de leitura cha-
mada desconstrução. É 
autor de Gramatologia, 
Margens da Filosofia e 
A Escritura e a diferen-
ça. Fonte: <www.iep.
utm.edu/derrida/>.

Daniel Link é Professor 
da Universidade de Bue-
nos Aires, onde ministra 
cursos de literatura do 
século XX. É autor, entre 
outros, de El juego de los 
cautos (1992), Escalera 
al cielo (1994), Carta al 
padre y otros escritos 
íntimos (2002) e Cómo 
se lee. Fonte: <linkillo.
blogspot.com/>.
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•	 Por se querer ser verdadeiro, escreve-se. O escritor se vê obriga-
do, para isso, a ser indireto, retórico, literário.

•	 A Literatura “percebe coisas” que depois a ciência e a teoria vão 
“descobrir”.

•	 A Literatura, como toda a arte, é um ato de força. Um artista 
verdadeiro torna-se famoso quando consegue impor uma ideia 
de Literatura aos demais. Sua arte não pode ser julgada como 
arte pelos parâmetros vigentes. Qualquer um pode ser artista, a 
pergunta é: temos nós força suficiente?

•	 A Literatura e a arte verdadeiras produzem uma espécie de ver-
tigem porque aludem ao, pretendem falar do, circulam pelo, se 
inscrevem no: infinito.

•	 A Literatura também se faz com ideologias herdadas (para isso 
contribuem os museus, as escolas, a televisão), com linguagem e 
experiências (“quero contar, de algum modo, o que me passou, 
o que senti, o que vi...”). 

•	 Ler literatura é ler um mundo imaginário: não se pode ler, sim-
plesmente, emoções, temas ou opiniões. A Literatura é tudo isso 
já dito e muito mais (é um pacto institucional, é coisa de Deus, 
é ideologia pura, é um delírio belo e representativo). É preciso 
pensar que o texto literário é um pequeno mundo, com seu su-
jeito de enunciação (o narrador, o locutor), seu sujeito do enun-
ciado (os protagonistas, os que falam no texto), sua retórica, suas 
características semânticas (detalhes, ambientes, atmosferas), 
suas estruturas textuais e de gênero.

•	 A leitura literária pode ser descritiva (visando à compreensão), 
interpretativa ou experimental (visando, estas duas, como vi-
mos, à disseminação). Três dimensões para a mesma atividade. 
Digamos que eu escute uma música, posso descrevê-la: como ela 
é, as relações entre baixo e teclado, essas coisas. Adquiro a músi-
ca. Escuto bem o tema, o interpreto: a sua relação com a música 
em geral, a maneira como responde a outros temas de outros 
autores etc. Finalmente a escuto ao vivo, danço e canto o tema 
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que antes tinha descrito e interpretado. Performo, experimento. 
Às vezes, as coisas não acontecem nessa ordem, é claro, mas que 
importa a ordem se tudo é uma questão de efeitos?

Neste capítulo, estudamos o que são, como funcionam, a leitura e a Li-
teratura. Procure listar os principais conceitos empregados, escrevendo 
as definições correspondentes. Amplie, procure exemplos. Outra ativi-
dade: escolha um poema de que você goste e faça uma leitura nos três 
âmbitos sugeridos por Daniel Link. Escreva a sua leitura.





Capítulo 2
Gêneros Literários – o gênero 
lírico
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Gêneros Literários – o gênero 
lírico

A primeira tentativa de classificar ou descrever as obras literárias foi fei-
ta por Aristóteles na sua Poética e o início do texto já demonstra as duas 
principais direções que a Teoria dos Gêneros iria seguir:

“1. Nosso propósito é abordar a produção poética em si mesma e em 

seus diversos gêneros, dizer qual a função de cada um deles, e como 

se deve construir a fábula visando à conquista do belo poético; qual o 

número e natureza de suas (da fábula) diversas partes, e também abor-

dar os demais assuntos relativos a esta produção. Seguindo a ordem 

natural, começaremos pelos pontos mais importantes.

2. A epopeia e a poesia trágica, assim como a comédia, a poesia ditirâm-

bica, a maior parte da aulética e da citarística, consideradas em geral, 

todas se enquadram nas artes de imitação.

3. Contudo há entre estes gêneros três diferenças: seus meios não são os 

mesmos, nem os objetos que imitam, nem a maneira de os imitar.”

A teoria clássica dos gêneros é, portanto, normativa e prescritiva e ba-
seada em certas características fixas que prevalecem sobre aspectos so-
ciais e psicológicos. Entende-se, entretanto, o esforço distintivo de Aris-
tóteles, já que os antigos não possuíam um termo para designar a arte 
literária, tal como a entendemos hoje, com a característica definitiva da 
Literatura sendo dada pelo “fictício”, a “invenção” ou a “imaginação”. 
Para os gregos da época, Litterator e grammatikós eram a mesma coisa, 
professores que ensinavam a ler e a escrever, já que Littera e gramma 
significam letra. Para cada gênero ou espécie havia nomes particulares: 
tragédia, poesia, epopeia etc. O aspecto distintivo anterior mais impor-
tante é gerado pela ideia de que a arte literária é a arte que cria, pela 
palavra, uma imitação da realidade. A ideia de imitação, mimesis, não 
significa, neste caso, propriamente cópia servil da natureza, mas uma 
criação calcada direta ou indiretamente nesta. A arte toma objetos da 
natureza e os fantasia, recria. Aristóteles estende o conceito ao afirmar 
que o poeta não imita características acidentais do personagem em ação, 

2

Aristóteles (384 a.C.-
322 a.C.), filósofo gre-
go, discípulo de Platão, 
é considerado um dos 
fundadores do pensa-
mento ocidental. Seus 
escritos compreendem 
uma gama enorme de 
assuntos – da poesia à 
Biologia. Entre as obras 
mais conhecidas estão 
Poética e Ética a Nicô-
mano.
Fonte: <www.mundo-
dosfilosofos.com.br>.
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mas o tipo universal, “vestido com atributos genéricos” (Coleridge). A 
imitação aristotélica combina um senso de obra literária com uma reali-
dade preexistente. É claro que essa concepção de literatura vincula-se ao 
idealismo clássico, sendo hierárquica, na medida em que pressupõe mo-
delos ideais a serem imitados (a boa cópia e os simulacros), bem como 
imagina um consenso sobre o que é natural. O conceito de imitação, por 
fim, permitiu a Aristóteles concluir:

com efeito, aqueles que expõem, por meio de verso, assuntos de medici-

na, ou de física, são comumente denominados poetas; entretanto, nada há 

de comum entre Homero e Empédocles, senão o terem ambos escrito em 

verso. Deste modo, conviria denominar a um, poeta, a outro, naturalista.

As modernas teorias do gênero, por outro lado, tendem a ser puramente 
descritivas e flexíveis, evitando o estabelecimento de hierarquias entre 
os gêneros. Contudo, é comumente aceito que a história produziu al-
guns gêneros mais dominantes – o lírico (o texto poético), o dramático 
(trágico ou cômico), o épico e o narrativo.

Uma outra maneira de distinguir as obras por gêneros é dividi-las entre 
formas exteriores (outer form) e formas internas (inner form), tal como 
o proposto por Wellek e Warren, para descrever, por um lado, a métrica 
e a estrutura e, por outro, atitudes e propósitos. Ambos os aspectos con-
tribuiriam para a definição de um gênero.

Agora vejamos um exemplo:
Tradução

A Canção do Delirante Aengus

William Butler Yeats (1899)

Eu fui para uma floresta de nogueiras, 
Porque minha mente estava inquieta, 
Eu colhi e limpei algumas nozes, 
E apanhei uma cereja, curvando o seu fino ramo;

E, quando as claras mariposas estavam voando, 
Parecendo pequenas estrelas, flutuando erráticas, 
Eu lancei framboesas, como gotas, em um riacho 
E capturei uma pequena truta prateada.

The Song of Wandering Aengus

William Butler Yeats (1899)

I went out to the hazel wood, 
Because a fire was in my head,  
And cut and peeled a hazel wand,  
And hooked a berry to a thread;   

And when white moths were on the wing,  
And moth-like stars were flickering out,  
I dropped the berry in a stream  
And caught a little silver trout.

W.B.Yeats (1865-1939), 
poeta irlandês, é consi-
derado um dos melhores 
poetas de língua inglesa 
do século XX. Atuou no 
movimento nacionalista 
irlandês e ganhou o Prê-
mio Nobel de Literatura 
de 1923. Interessado em 
mitologia celta e mis-
ticismo, sua poesia vai 
do simbolismo ao mo-
dernismo, tendo escrito 
peças teatrais (fundou o 
Abbey Theatre). É autor 
de The wind among the 
reeds, The second com-
ing, The winding stair 
and other poems, entre 
outros. Fonte: <www.
yeats-sligo.com>. 
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Quando eu a coloquei no chão 
E fui soprar para reativar as chamas, 
Alguma coisa moveu-se e eu pude ouvir, 
E, alguém me chamou pelo meu nome: 
Apareceu-me uma jovem, brilhando suavemente 
Com flores de maçãs nos cabelos 
Ela me chamou pelo meu nome e correu 
E desapareceu no ar, como um brilho mais 
forte. 
 
Talvez eu esteja cansado de vagar em meus 
caminhos  
Por tantas terras cheias de cavernas e colinas, 
Eu vou encontrar o lugar para onde ela se foi, 
E beijar seus lábios e segurar suas mãos; 
Caminharemos entre coloridas folhagens, 
E ficaremos juntos até o tempo do fim do tem-
po, colhendo 
As prateadas maçãs da lua, 
As douradas maçãs do sol.

When I had laid it on the floor 
I went to blow the fire a-flame,  
But something rustled on the floor,  
And some one called me by my name:  
It had become a glimmering girl  
With apple blossom in her hair  
Who called me by my name and ran  
And faded through the brightening air. 

Though I am old with wandering  
Through hollow lands and hilly lands,  
I will find out where she has gone,  
And kiss her lips and take her hands;  
And walk among long dappled grass,  
And pluck till time and times are done  
The silver apples of the moon,  
The golden apples of the sun.

A despeito da singularidade da obra de Yeats, que interessaria a uma 
moderna teoria dos gêneros, há no seu texto algumas marcas, internas e 
externas, que pertencem a um conjunto de obras, ou seja, a um gênero:   

a. As palavras estão dispostas em linhas – versos – que contêm 
uma sucessão de sons verbais, formando, pelo número de síla-
bas e pausas, um ritmo.

b. Há uma “fala” em primeira pessoa – o eu lírico – que fala de si, 
expressando o que sente. Não há personagens ou diálogos, o eu 
lírico expõe sensações sobre o amor, a evasão do mundo e o 
tempo, empregando figuras e imagens.

  Essas são marcas do gênero lírico.
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Tradução

Hamlet 
William Shakespeare

Cena IV - A esplanada.

Entram Hamlet, Horácio e Marcelo.

HAMLET: Que vento forte! O frio 
é insuportável.

HORÁCIO: E o ar cortante e agi-
tado.

HAMLET: Que horas são?

HORÁCIO: Penso que falta pouco 
para as doze.

HAMLET: Não; já bateram.

HORÁCIO: Já? Não ouvi; então 
não falta muito para que o fantas-
ma volte a aparecer-nos.

(Toque de trombetas e tiros de 
canhão atrás da cena.)

Que significa esse barulho, prín-
cipe?

HAMLET: O rei está acordado e dá 
banquete. Bebe a valer, rodando 
tudo em torno. Cada gole de Reno 
é por trombetas e timbales mar-
cado, que o triunfo do brinde lhe 
proclamam.

HORÁCIO: É costume?

HAMLET: É, de fato. Mas a meu 
ver – embora aqui eu tivesse o 
berço e a educação – é um desses 
hábitos cuja quebra honra mais 
do que a observância. Essas orgias 
torpes nos difamam de leste a 
oeste, junto aos outros povos.

Hamlet 
William Shakespeare

Scene IV -  The platform.

[Enter Hamlet, Horatio, and 
Marcellus.]

Ham. 
The air bites shrewdly; it is very 
cold.

Hor. 
It is a nipping and an eager air.

Ham. 
What hour now?

Hor. 
I think it lacks of twelve.

Mar. 
No, it is struck.

Hor. 
Indeed? I heard it not: then draws 
near the season 
Wherein the spirit held his wont 
to walk.

[A flourish of trumpets, and ord-
nance shot off within.]

What does this mean, my lord?

Ham. 
The King doth wake to-night and 
takes his rouse, 
Keeps wassail, and the swagger-
ing up-spring reels; 
And, as he drains his draughts of 
Rhenish down, 
The kettle-drum and trumpet 
thus bray out 
The triumph of his pledge.

William Shakespeare 
(1564-1616), poeta in-
glês, nascido em Strat-
ford-upon-Avon, é con-
siderado o maior escritor 
de língua inglesa. Escre-
veu peças teatrais (comé-
dias e tragédias), sonetos 
e poemas heroicos. Suas 
obras têm sido encena-
das e reinterpretadas em 
todo o mundo até hoje. 
Entre as suas 38 peças, 
as mais aclamadas são A 
Tempestade, Sonhos de 
uma noite de verão, Ro-
meu e Julieta, Macbeth, 
King Lear, Otelo e Ham-
let. Fontes: <shakespea-
re.mit.edu/works.html>; 
<educacao.uol.com.br/
biografias/ult1789u145.
jhtm>.
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Só nos chamam de bêbedos, alcunha que nos 
deprime, por privar os nossos empreendi-
mentos, ainda os mais brilhantes, da essência 
medular de nosso mérito. Isso acontece às vezes 
noutros meios: se nasce alguém com algum 
defeito ingênito – do que não é culpado, porque 
a origem para si não escolhe a natureza, pelo 
excesso de sangue, que, por vezes, os fortes 
da razão e os diques rompem, ou somente por 
hábito, que estraga a moral cotidiana – esse coi-
tado, que leva pela vida tal defeito, seja mancha 
do acaso ou vestimenta da natureza, embora 
suas virtudes sejam tão puras quanto a graça e 
em número infinito, no máximo de nossa capa-
cidade, perde no conceito geral por essa falha. 
A massa nobre se torna recalcada e diminuída 
pelo grão do defeito.

(Entra o Fantasma.)

HORÁCIO: Ei-lo, meu príncipe!

HAMLET: Anjos do céu, correi em nosso 
auxílio! Quer sejas um bom gênio ou alma 
penada, quer tragas ar do céu ou sopro infecto, 
quer tenhas intenções ruins ou amoráveis, tão 
duvidosa é a forma que assumiste, que resolvo 
falar-te. Dou-te o nome de Hamlet, rei, meu pai, 
régio Danês! Não me deixes em trevas; dize a 
causa de teus ossos, que a morte já guardara, te-
rem rompido o invólucro; o motivo de te haver o 
sepulcro, em que te vimos recolhido, lançado de 
suas fortes mandíbulas de mármore. Que pode 
significar vestires assim de aço, para o luar de 
novo visitares, tornando a noite hedionda, e a 
nós, ludíbrio da criação, abalares deste modo 
com pensamentos que ultrapassam muito o

Hor. 
Is it a custom?

Ham. 
Ay, marry, is’t; 
But to my mind, – though I am native here, 
And to the manner born, – it is a custom 
More honour’d in the breach than the observance. 
This heavy-headed revel east and west 
Makes us traduc’d and tax’d of other nations: 
They clepe us drunkards, and with swinish 
phrase 
Soil our addition; and, indeed, it takes 
From our achievements, though perform’d at 
height, 
The pith and marrow of our attribute. 
So oft it chances in particular men 
That, for some vicious mole of nature in them, 
As in their birth,– wherein they are not guilty, 
Since nature cannot choose his origin,– 
By the o’ergrowth of some complexion, 
Oft breaking down the pales and forts of reason; 
Or by some habit, that too much o’er-leavens 
The form of plausive manners;– that these 
men,– 
Carrying, I say, the stamp of one defect, 
Being nature’s livery, or fortune’s star,– 
Their virtues else,– be they as pure as grace, 
As infinite as man may undergo,– 
Shall in the general censure take corruption 
From that particular fault: the dram of eale 
Doth all the noble substance often doubt 
To his own scandal.

Hor. 
Look, my lord, it comes!
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âmbito limitado de nossa alma? Fala; que é 
isso? A causa? Que faremos?

HORÁCIO: Faz-vos sinal para ir de-vos com ele, 
como se pretendesse algo dizer-vos sem teste-
munhas.

MARCELO: Vede o gesto cortês com que ele 
indica que em lugar apartado quer falar-vos. 
Não deveis atender.

HORÁCIO: De forma alguma.

HAMLET: Assim, não falará; bem, segui-lo-ei.

HORÁCIO: Ficai, senhor!

HAMLET: De que posso temer-me? Minha vida? 
Não vale um alfinete. Quanto a minha alma, em 
nada há de ofendê-la, por ser algo imortal como 
ele próprio. Acena-me de novo; vou segui-lo.

HORÁCIO: E se vos arrastar para a água, prín-
cipe, ou para o pico horrendo do rochedo que 
no mar se acha a prumo de sua base, para assu-
mir, então, forma espantosa e privar da razão 
a Vossa Alteza, levando-vos à insânia? Refleti. 
Sem outra qualquer causa, o simples fato do 
lugar, faz nascer desesperadas fantasias em todo 
e qualquer cérebro que de tão grande altura o 
mar contemple e o ouça em baixo rugir.

HAMLET: De novo acena-me. Caminha! Já te 
sigo.

MARCELO: Não deveis ir, meu príncipe.

HAMLET: Soltai-me.

HORÁCIO: Sede razoável, príncipe: ficai.

HAMLET: Meu destino me chama; é ele que 
deixa as menores artérias do meu corpo com a

[Enter Ghost.]

Ham. 
Angels and ministers of grace defend us!– 
Be thou a spirit of health or goblin damn’d, 
Bring with thee airs from heaven or blasts from 
hell, Be thy intents wicked or charitable, 
Thou com’st in such a questionable shape 
That I will speak to thee: I’ll call thee Hamlet, 
King, father, royal Dane; O, answer me! 
Let me not burst in ignorance; but tell 
Why thy canoniz’d bones, hearsed in death, 
Have burst their cerements; why the sepulchre, 
Wherein we saw thee quietly in-urn’d, 
Hath op’d his ponderous and marble jaws 
To cast thee up again! What may this mean, 
That thou, dead corse, again in complete steel, 
Revisit’st thus the glimpses of the moon, 
Making night hideous, and we fools of nature 
So horridly to shake our disposition 
With thoughts beyond the reaches of our souls? 
Say, why is this? wherefore? what should we do?

[Ghost beckons Hamlet.]

Hor. 
It beckons you to go away with it, 
As if it some impartment did desire 
To you alone.

Mar. 
Look with what courteous action 
It waves you to a more removed ground: 
But do not go with it!

Hor. 
No, by no means.
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mesma resistência que a dos músculos do leão 
de Nemeia.

(O Fantasma acena.)

Outro sinal!
Largai-me!

(Desvencilha-se.)

Ou, pelo céu, faço um fantasma do primeiro 
que ousar ainda deter-me. Caminha, digo; irei 
aonde tu fores.

(Saem o Fantasma e Hamlet.)

HORÁCIO: O delírio o conduz ao desespero.

MARCELO: Não devíamos ter-lhe obedecido.

HORÁCIO: Sigamo-lo. Que fim vai ter tudo 
isso?

MARCELO: Algo está a apodrecer na Dinamar-
ca.

HORÁCIO: O céu dará remédio.

MARCELO: Acompanhemo-lo.

(Saem.)

Ham. 
It will not speak; then will I follow it.

Hor. 
Do not, my lord.

Ham. 
Why, what should be the fear? 
I do not set my life at a pin’s fee; 
And for my soul, what can it do to that, 
Being a thing immortal as itself? 
It waves me forth again; – I’ll follow it.

Hor. 
What if it tempt you toward the flood, my lord, 
Or to the dreadful summit of the cliff 
That beetles o’er his base into the sea, 
And there assume some other horrible form 
Which might deprive your sovereignty of reason, 
And draw you into madness? think of it:  
The very place puts toys of desperation, 
Without more motive, into every brain 
That looks so many fadoms to the sea 
And hears it roar beneath.

Ham. 
It waves me still. – Go on; I’ll follow thee.

Mar. 
You shall not go, my lord.

Ham. 
Hold off your hands.

Hor. 
Be rul’d; you shall not go.

Ham. 
My fate cries out, 
And makes each petty artery in this body 
As hardy as the Nemean lion’s nerve.–
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[Ghost beckons.]

Still am I call’d;– unhand me, gentlemen; –

[Breaking free from them.]

By heaven, I’ll make a ghost of him that lets me! 
– I say, away! – Go on; I’ll follow thee.

[Exeunt Ghost and Hamlet.]

Hor. 
He waxes desperate with imagination.

Mar. 
Let’s follow; ‘tis not fit thus to obey him.

Hor. 
Have after.– To what issue will this come?

Mar. 
Something is rotten in the state of Denmark.

Hor. 
Heaven will direct it.

Mar. 
Nay, let’s follow him.

[Exeunt.]

Da mesma forma, há marcas que associam esse trecho (Ato I, Cena 4) de 
Hamlet, de William Shakespeare, a um determinado gênero, isso sem 
entrar na especificidade da obra pela genialidade do autor, na sua con-
tribuição histórica para o teatro, para a Filosofia, para a Teoria Literária 
etc. Vemos que o texto está escrito em prosa, mas na forma dialogada. 
Não há propriamente um narrador, mas indicações cênicas e pequenas 
descrições espaciais. A composição não é expositiva, mas representativa: 
há um foco na ação, que é vivida diretamente pelos personagens que 
falam e atuam. A ação se dá no presente, mas se projeta para o futuro, 
para o desenrolar da peça. 

Essas são marcas do gênero dramático.
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Tradução

Bartleby, o Escriturário - Uma his-
tória de Wall Street

Herman Melville

Capítulo 2

Nada irrita tanto uma pessoa séria 
quanto uma resistência passiva. Se 
o indivíduo afrontado não for de 
um temperamento desumano, e o 
que resiste, perfeitamente inofen-
sivo em sua passividade, então, nos 
melhores humores do primeiro, 
ele vai se esforçar caridosamente 
por interpretar com sua imagina-
ção o que se mostra impossível de 
ser esclarecido por seu julgamen-
to. Ainda assim, na maior parte 
do tempo eu observava Bartleby e 
seus modos. Pobre sujeito!, pensei 
eu, ele não tem a intenção de fazer 
mal algum; está claro que não pre-
tende ser insolente; sua aparência 
evidencia suficientemente que suas 
excentricidades são involuntárias. 
Ele me é útil. Me dou bem com ele. 
Se eu demiti-lo, ele pode acabar 
com algum empregador menos ge-
neroso, sendo maltratado e, talvez, 
miseravelmente levado a passar 
fome. Sim. Aqui eu consigo obter 
uma deliciosa autoaprovação sem 
muito custo. Poder auxiliar Bartle-
by, agradá-lo em sua estranha tei-
mosia, vai me custar nada ou mui-
to pouco, enquanto que eu reservo

Bartleby the Scrivener

By Herman Melville

Chapter Two

Nothing so aggravates an earnest 
person as a passive resistance. If 
the individual so resisted be of 
a not inhumane temper, and the 
resisting one perfectly harmless 
in his passivity, then, in the bet-
ter moods of the former, he will 
endeavor charitably to construe to 
his imagination what proves im-
possible to be solved by his judg-
ment. Even so, for the most part, 
I regarded Bartleby and his ways. 
Poor fellow! thought I, he means 
no mischief; it is plain he intends 
no insolence; his aspect sufficient-
ly evinces that his eccentricities 
are involuntary. He is useful to 
me. I can get along with him. If I 
turn him away, the chances are he 
will fall in with some less indul-
gent employer, and then he will be 
rudely treated, and perhaps driven 
forth miserably to starve. Yes. Here 
I can cheaply purchase a delicious 
self-approval. To befriend Bartle-
by, to humor him in his strange 
willfulness, will cost me little or 
nothing, while I lay up in my soul 
what will eventually prove a sweet 
morsel for my conscience. But this 
mood was not invariable with me. 

Herman Melville foi um 
romancista norte-ameri-
cano, nascido em Nova 
Iorque (1819-1891). Fi-
cou muito famoso pelo 
seu romance Moby Dick, 
aparentemente um ro-
mance de aventuras, 
tomado, entretanto, por 
vários críticos como uma 
metáfora dos conflitos 
entre o homem e a exis-
tência; entre o homem e 
o cosmos (caos). Fonte: 
<www.melville.org/>.
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em minha alma o que futuramente pode vir a ser 
um doce consolo para minha consciência. Mas 
esse estado de espírito não estava invariavelmen-
te comigo. A passividade de Bartleby às vezes me 
irritava. Eu me sentia estranhamente disposto a 
provocar uma nova oposição de sua parte para 
arrancar alguma fagulha de raiva dele a que eu 
pudesse responder da mesma forma. Mas era o 
mesmo que tentar fazer fogo esfregando os nós 
dos dedos numa barra de sabão Windsor. Uma 
tarde, porém, fui dominado por um impulso 
diabólico e sucedeu-se a seguinte cena:

– Bartleby – disse eu –, quando todos esses do-
cumentos estiverem copiados, vou checá-los com 
você.

– Prefiro não fazer.

– Como assim? Você certamente não pretende 
insistir nessa teimosia caprichosa.

Nenhuma resposta.

Abri as portas duplas perto de mim, virei-me 
para Turkey e Nippers e exclamei, nervoso: 

– Bartleby diz, pela segunda vez, que não vai 
examinar seus papéis. O que você pensa disso, 
Turkey? 

Era uma tarde, é importante lembrar. Turkey 
estava sentado, queimando como uma caldeira, 
a careca fumegando, as mãos vagueando entre 
seus papéis repletos de borrões.

– O que eu penso disso? – rugiu Turkey. – Penso 
que vou simplesmente entrar atrás desse biombo 
e deixá-lo de olho roxo!

The passiveness of Bartleby sometimes irritated 
me. I felt strangely goaded on to encounter him 
in new opposition to elicit some angry spark 
from him answerable to my own. But, indeed, I 
might as well have essayed to strike fire with my 
knuckles against a bit of Windsor soap. But one 
afternoon the evil impulse in me mastered me, 
and the following little scene ensued:

“Bartleby,” said I, “when those papers are all 
copied, I will compare them with you.”

“I would prefer not to.”

“How? Surely you do not mean to persist in that 
mulish vagary?”

No answer.

I threw open the folding doors near by, and, 
turning upon Turkey and Nippers, exclaimed:

“Bartleby a second time says he won’t examine 
his papers. What do you think of it, Turkey?”

It was afternoon, be it remembered. Turkey sat 
glowing like a brass boiler, his bald head steam-
ing, his hands reeling among his blotted papers.

“Think of it?” roared Turkey. “I think I’ll just step 
behind his screen and black his eyes for him!”

So saying, Turkey rose to his feet and threw his 
arms into a pugilistic position. He was hurrying 
away to make good his promise when I detained 
him, alarmed at the effect of incautiously rous-
ing Turkey’s combativeness after dinner.

“Sit down, Turkey,” said I, “and hear what Nip-
pers has to say. What do you think of it, Nippers? 
Would I not be justified in immediately dismiss-
ing Bartleby?”
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– Bartleby – falei –, Ginger Nut não está aqui; 
preciso que você vá até os Correios, está bem? - 
(Era uma caminhada de menos de três minutos.) 
– Veja se chegou algo para mim.

– Prefiro não ir.

– Você não vai?

– Prefiro não.

Cambaleei até a minha mesa e sentei-me pen-
sando seriamente.

Minha cega determinação retornara. Haveria 
alguma outra coisa que pudesse provocar uma 
nova rejeição por parte desse infeliz e miserável 
indivíduo – meu funcionário? O que mais há, de 
perfeitamente razoável, que ele certamente se re-
cusará a realizar?

– Bartleby!

Sem resposta.

– Bartleby! – chamei num tom mais alto.

Sem resposta.

– Bartleby! – urrei.

Como um fantasma, submetido às leis da invo-
cação mágica, ao terceiro chamado ele apareceu 
à entrada de seu eremitério.

– Vá à sala ao lado e peça a Nippers para vir falar 
comigo.

– Prefiro não ir – disse de modo respeitoso e len-
to, desaparecendo calmamente.

– Muito bem, Bartleby – falei em voz baixa, num 
tom calmo e serenamente grave, declarando 
o propósito inalterável de alguma retribuição

thing is there, perfectly reasonable, that he will 
be sure to refuse to do? “Bartleby!”

No answer. “Bartleby,” in a louder tone.

No answer.

“Bartleby,” I roared.

Like a very ghost, agreeably to the laws of magi-
cal invocation, at the third summons he ap-
peared at the entrance of his hermitage.

“Go to the next room, and tell Nippers to come 
to me.”

“I prefer not to,” he respectfully and slowly said, 
and mildly disappeared.

“Very good, Bartleby,” said I, in a quiet sort of 
serenely severe self-possessed tone, intimating 
the unalterable purpose of some terrible ret-
ribution very close at hand. At the moment I 
half intended something of the kind. But upon 
the whole, as it was drawing towards my dinner 
hour, I thought it best to put on my hat and walk 
home for the day, suffering much from perplex-
ity and distress of mind.

Shall I acknowledge it? The conclusion of this 
whole business was that it soon became a fixed 
fact of my chambers, that a pale young scrivener 
by the name of Bartleby had a desk there; that 
he copied for me at the usual rate of four cents 
a folio (one hundred words); but he was perma-
nently exempt from examining the work done by 
him, that duty being transferred to Turkey and 
Nippers, out of compliment, doubtless, to their 
superior acuteness; moreover, said Bartleby was 
never, on any account, to be dispatched on the 
most trivial errand of any sort; and that even if
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terrível muito perto de ocorrer. Naquele momen-
to, eu, de certa maneira, pretendia algo do gêne-
ro. Mas, como se aproximava de meu horário de 
almoço, achei melhor vestir meu chapéu e voltar 
para casa, naquele dia, sofrendo de muita per-
plexidade e angústia.

Deveria eu admitir? A conclusão era que tudo 
aquilo havia em pouco tempo se tornado um 
fato cotidiano em meu escritório, que um jovem 
escriturário pálido, que atendia pelo nome de 
Bartleby, tinha uma mesa lá; que ele fazia cópias 
para mim pelo valor normal de quatro centavos 
por página (cem palavras); mas que ele estava 
permanentemente isento de conferir o trabalho 
feito por ele, sendo essa tarefa transferida para 
Turkey e Nippers, em consideração, sem dúvida, 
à agudeza superior dos dois; além disso, o dito 
Bartleby em hipótese alguma era enviado em 
qualquer tipo de serviço trivial fora do escritó-
rio; e que mesmo que lhe fosse solicitado fazer 
algo do gênero, normalmente ficava claro que ele 
preferia não fazer – em outras palavras, que ele 
simplesmente se recusava a fazer.

[...]

entreated to take upon him such a matter, it was 
generally understood that he would “prefer not 
to” -- in other words, that he would refuse point-
blank.

[…]

Este trecho pertence a Bartleby, o escriturário, de Herman Melville, elei-
ta por Jorge Luis Borges uma das obras literárias mais importantes da 
humanidade. A desconcertante resposta, “- Prefiro não fazer”, proferida 
por Bartleby todas as vezes que lhe pedem uma tarefa, é perturbadora. 
A obra é uma reflexão filosófica, antecipando questões do existencia-
lismo do século XX. À parte essa contribuição, o texto possui algumas 
marcas comuns a tantos outros: a forma não está disposta em versos, 
nem há um ritmo marcado como no texto poético; as pausas aqui acom-
panham a lógica da história. As frases formam blocos ou parágrafos, ou 
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seja, trata-se de um texto em prosa. Há um narrador e personagens, com 
a narração de algo acontecido, com referência a um passado. Trata-se de 
uma composição mista, com partes de exposição e outras de representa-
ção dialogada. Predomina um estilo impessoal e objetivo.

Essas são marcas do gênero narrativo.

Acentuadamente, a partir da modernidade, os gêneros tornaram-se 
mais híbridos, com algumas experiências sendo incorporadas como va-
riações de gênero, a exemplo do poema em prosa ou de prosas líricas ou 
fragmentárias. Na literatura contemporânea têm-se consolidado novas 
formas, tais como narrativas filosóficas ou ensaísticas, ensaios poéticos, 
jornalismo literário e uma gama enorme de ficções lúdicas ou experi-
mentais (que fazem “bricolagem” de gêneros), difíceis de classificar pe-
las normas instituídas historicamente, sem falar em produções artísti-
cas que misturam mídias, como no caso do videopoema.

Que tal um pouco de jogo de escritura? Selecione as imagens emprega-
das por Yeats e tente dar um sentido a elas, relacionando com alguma 
ideia geral do poema; imagine e escreva um diálogo entre Baterbly e 
Hamlet (seguindo os padrões do texto dramático).

2.1 O gênero lírico

Até o final do século XIX, predo-
minava a ideia de que constituí-
am o gênero lírico aquelas com-
posições expositivas de conteúdo 
poético-subjetivo, ainda que já na 
literatura clássica a poesia fosse 
contaminada por elementos objeti-
vos, descrições e narrações. Como 
vimos, isso deixou de ser um cri-
tério absoluto. Quanto à forma, 
porém, a poesia se apresenta em 
prosa (os poemas em prosa) ou em 
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verso (os poemas de estrutura fixa ou livre). Entre os poemas de forma 
fixa (a partir de um modelo ou uma estrutura preestabelecida) podemos 
mencionar soneto (a forma fixa mais praticada até o presente), a trova, a 
balada, o rondó, o triolé, o canto real, a sextina, a oitava, a décima etc. 
Há ainda os que, embora de forma fixa, não são exatos, sendo definidos 
pelo seu tom ou conceito motivador: ode, hino, canção, elegia, madrigal, 
ditirambo, cantata, noturno, poema bucólico etc. Algumas dessas formas 
tornaram-se frequentes nos escritores de língua inglesa, como veremos.

Vale lembrar ainda que no lirismo grego (século VI a.C.) as espécies de 
composição eram escritas para serem cantadas, usualmente ao som da 
lira. Essa característica de canto musical foi abandonada, ou pelo menos 
se transformou em um subgênero popular, a letra de música. Os poemas 
são hoje produzidos para serem lidos ou recitados. A musicalidade per-
manece, porém, assimilada ao ritmo dos poemas.
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Poética – elementos do texto 
poético

Chama-se poética a) o estudo geral da poesia, nos seus aspectos estéticos 
e filosóficos, bem como b) o estudo formal dos poemas. Quanto aos as-
pectos formais, temos a versificação e a poemática. Sob essa perspectiva, 
a poética adquiriu o sentido, particularmente com o estruturalismo, de 
identificação das propriedades gerais que fazem um texto possível, de 
forma que se poderia estudar a “literariedade” no lugar das obras literá-
rias. Daí o estudo dos gêneros e de suas propriedades, podendo falar-se 
numa gramática dos gêneros.

A partir da ideia original de poiesis, que significa fazer algo, criação, 
a poesia tem sido entendida e definida de muitas maneiras, conforme 
pactos institucionais e concepções estéticas. Perpassam esses entendi-
mentos as noções de ritmo, musicalidade, melodia e beleza. Encontra-se 
quase sempre nos poemas uma recriação lírica da realidade, uma cria-
ção de blocos de sensações. Entende-se por poema qualquer composição 
em verso; a poesia possui, como dito anteriormente, um sentido mais 
geral. Poética significaria uma estética geral da literatura, na medida em 
que oposta a outras artes. 

Vejamos mais detalhadamente os aspectos formais dos poemas:

3.1 Versificação

Verso é a unidade rítmica do poema, podendo ter uma só palavra ou um 
conjunto delas. Graficamente, constitui uma linha de sentido completa 
ou não; sensorialmente, produz um ritmo. Enquanto linha do poema, 
difere da linha da prosa: o verso mantém uma relação com a página, no 
sentido de que esta lhe dá uma autossuficiência, criando espaço para a 
sua extensão mental e emocional, mesmo que solicite uma corroboração 
de outros versos (já a linha da prosa torna-se dependente da sua lineari-
dade). O primeiro verso do poema tem, pois, força invocatória. 

3
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O ritmo resulta da sucessão alternada de sons tônicos e átonos; vozes 
tônicas e pausas, encetando uma melodia. A leitura favorece a expressão 
rítmica pela entonação. Quando a pausa ocorre no interior do verso, 
chamamos cesura; quando o sentido é completado no verso seguinte, 
chamamos encadeamento ou enjambement 

Ex: “dardeja/  
o sol ”

Geralmente, confunde-se ritmo e metro, contudo o ritmo relaciona-se 
mais aos aspectos emotivos do poema, determinando a distribuição dos 
acentos; ao passo que o metro se relaciona ao número de sílabas, ou seja, 
é exterior. Diz-se que no verso há uma superestrutura métrica sobre o 
ritmo, como se o verso fosse cortado em unidades métricas. O metro 
emerge, assim, do controle numérico do ritmo. O verso clássico fran-
cês conta as sílabas, ao passo que o verso clássico inglês conta acentos, 
quatro por linha, ignorando o número de sílabas átonas. As medidas do 
inglês moderno são baseadas tanto em sílabas como em acentos: o pa-
radigma do “iambic pentameter” tem cinco acentos fortes. Veja o verso 
a seguir:

“The Sylphs/thro’ mys/tic ma/zes, guide/ their way.” (Pope).  

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

Há cinco pares de sílabas (“feet”), átonas e tônicas, num padrão que une 
o ritmo da prosa e o desenho do verso. Há tensão entre o ritmo da prosa 
e as normas estilizadas do verso, numa experiência que é infinitamente 
variável, assim como os padrões de acento da linguagem.

Os gregos estabeleceram os padrões rítmicos dos versos, nomeando as 
combinações possíveis. Por exemplo, um padrão bastante recorrente, 
como no exemplo do verso inglês, é o iâmbico, formado por uma sílaba 
fraca e uma forte: “a/mor, fu/gaz”. 

No sistema românico, os versos são nomeados conforme o número de 
sílabas (sistema métrico): monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassí-
labos, pentassílabos (ou redondilha menor), hexassílabos, heptassílabos 
(ou redondilha maior), octassílabos, eneassílabos, decassílabos, hende-
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cassílabos, dodecassílabos ou Alexandrinos e Bárbaros (versos com mais 
de 12 sílabas). 

Vejamos um exemplo de heptassílabo:

“A/ mo/ça/ di/ zi/a à/ lu/a 

 Mi/nha/ car/ne é/ cor-/de-/ro/sa 

 Não/ é/ ver/de/ co/mo a/ tu/a 

 Eu/ sou/ jo/vem/ e/ for/mo/sa” (Vinicius de Moraes)

Chamamos a contagem dos sons do verso de escansão. Vale lembrar que 
as sílabas métricas não devem ser confundidas com as sílabas grama-
ticais. Entre os muitos princípios que orientam a escansão, destacamos 
os principais:

•	 As sílabas são contadas somente até a sílaba tônica da última 
palavra do verso. Ex: “Tal/ a/ chu/va 
Trans/pa/re/ce 
Quan/do/ des/ce” (versos trissílabos).

•	 A elisão: ficam na mesma sílaba a vogal seguida de vogal em 
palavras contíguas. Ex: “A/mo-/te, ó/ cruz/ no/ ver/ti/ce/ fir/ma/
da” (dez sílabas).

•	 A Sinérese: é a fusão de dois sons dentro da mesma palavra. Ex: 
“Lan/ça a/ poe/si/a a/ flux”. Veja-se que, por força do ritmo do 
poema e da intenção em manter o mesmo metro, “/poe/”, na 
palavra “poesia”, forma uma sílaba.

•	 A Diérese: ao contrário da sinérese, separa-se em sílabas distin-
tas dois sons vocálicos dentro da mesma palavra. Ex: “Deus/ fa/
la/ quan/do a/ tur/ba es/tá/ qui/e/ta”. Observa-se que “qui-e” na 
palavra “quieta” formam duas sílabas. 

•	 O Hiato: ao contrário da elisão, para manter uma regularidade 
métrica, mantêm-se separadas vogais de palavras diferentes.

Ex: “E/ va/ga, 
Ao/ luar - (sinérese) 
Se a/pa/ga - (elisão) 
No/ ar” - (hiato) 
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Observa-se que, pelos recursos métricos utilizados, manteve-se o trecho 
do poema com versos dissílabos.

Quanto aos tipos de metro, os poemas podem ser isométricos, heteromé-
tricos ou versos livres. Os isométricos constituem poemas que mantêm 
uma uniformidade quantitativa em relação ao metro, ou seja, são com-
postos de um só metro. 

Ex: “Contemplo o lago mudo 
Que uma brisa estremece, 
Não sei se penso em tudo 
Ou se tudo me esquece.” (Fernando Pessoa)

Observamos aqui que todos os versos são hexassílabos, constituindo 
um poema isométrico.

Os poemas heterométricos apresentam versos de medidas diferentes 
num mesmo poema. 

Ex: “Por que está assim,  (pentassílabo) 
Violeta? Que borboleta  (heptassílabo) 
Morreu no jardim?”  (pentassílabo)

Historicamente, alguns tipos de versos estão associados a determinados 
tipos de composição. Assim, o pentassílabo, ou redondilha menor, é o 
metro preferido das quadras e trovas populares, bem como das cantigas 
de roda e desafio; o hendecassílabo, dos cantos marciais etc. 

Versos livres são versos que não obedecem a nenhum esquema. No verso 
livre não há metro, apenas ritmo. Surge com força com a modernidade. 
Está presente na obra de Walt Whitman, que o celebrizou. Conforme 
nos diz Mário de Andrade, “o verso continua a existir. Mas corresponde 
aos dinamismos interiores brotados sem predeterminismos de métrica 
qualquer”. As origens do verso livre remontam, na língua inglesa, à prosa 
poética e ao verso sem rima (Browning) e, mais especificamente, à tra-
dição do verso livre (Dryden, Milton, Arnold). Num certo sentido, uma 
sintaxe deslocada e fatores prosódicos regionais podem-nos levar a pen-
sar que o verso livre não foi inventado por ninguém. No lugar do verso 
regular, é como se, no verso livre, a estrofe se tornasse a medida rítmica, 
uma espécie de cadência funcionando como uma totalidade rítmica. 

Walter Whitman (1819-
1892), poeta e jornalista 
norte-americano, tem 
sua obra vinculada à 
transição do transcen-
dentalismo para o rea-
lismo e pelo emprego 
do “verso livre”. Seu 
livro mais conhecido, 
Leaves of grass (Folhas 
das folhas de relva), foi 
controverso a seu tem-
po, dada a sua manifes-
ta sexualidade e defesa 
da liberdade. Fontes:  
<kirjasto.sci.fi/wwhit-
man.htm>; <www.whit-
manarchive.org>.
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Ex: “Faz tanto luar que eu pensei nos teus olhos antigos 
e nas tuas antigas palavras. 
O vento trouxe de longe tantos lugares em que estivemos 
Que tornei a viver contigo enquanto o vento passava” (Cecília  
Meireles).

Um verso isolado ou um conjunto de versos demarcados por uma pausa 
e por um espaçamento gráfico, formando uma unidade rítmica e psi-
cológica, constitui uma estrofe. Conforme o número de versos que a 
compõem, a estrofe pode ser um monóstico, dístico, terceto, quadra ou 
quarteto, quintilha, sextilha, sétima ou hepteto, oitava, nona, décima ou 
irregulares.

Na poesia inglesa, a estrofe de sete versos é chamada de rima real (Royal 
rhyme), sendo formada por versos decassílabos. Também entre os 
ingleses é famosa a chamada estrofe spenseriana (spenserian stanza), 
com referência a Edmund Spenser, que a consagrou. De fato, trata-se de 
uma estrofe de nove versos, composta de oito versos decassílabos (iam-
bic pentameter) + um verso de doze sílabas (iambic hexameter). Ex: uma 
estrofe do Canto IV do Livro I:

i 

Young knight, what ever that dost armes professe, 

And through long labours huntest after fame, 

Beware of fraud, beware of ficklenesse, 

In choice, and change of thy deare loved Dame, 

Least thou of her beleeve too lightly blame, 

And rash misweening doe thy hart remove: 

For unto knight there is no greater shame, 

Then lightnesse and inconstancie in love; 

That doth this Redcrosse knights ensample plainly prove.

Vejamos, agora, um exemplo de estrofe de cinco versos (quintilha):

“Numa colina azul brilha um lugar caiado. 

Belo! E arrimada ao cabo da sombrinha, 

Com teu chapéu de palha, desabado, 

Tu continuas na azinhaga: ao lado 

Verdeja, vicejante, a nossa vinha.” (Cesário Verde)

Edmund Spenser (1552-
1599), poeta inglês, tem 
a obra marcada pelo Re-
nascimento. Sua obra 
mais importante foi Fae-
rie Queene (1589-1596), 
um poema épico sobre 
o universo arturiano, se-
guindo vários cavaleiros, 
examinando diversas 
virtudes. Mencione-se 
também Epithalamion. 
Fonte: <www.english.
cam.ac .uk / spense r /
main.htm>.
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As combinações de sons constituem rimas. Entende-se por rima a coin-
cidência ou semelhança de sons no final ou mesmo no interior dos ver-
sos. Os versos podem ser monorrimos (apresentam uma só rima), polir-
rimos (versos que apresentam mais de uma rima) ou brancos (são versos 
sem rima). As várias possibilidades de rima dão margem a uma classi-
ficação detalhada quanto a disposição, qualidade, som, intensidade e gê-
nero. Quanto à disposição final das rimas, por exemplo, elas podem ser 
emparelhadas (aabb), opostas (a—a), cruzadas (abab), misturadas (sem 
esquema) e continuadas (mesmo final em todos os versos); e quanto à 
qualidade, pobre (as palavras que rimam pertencem à mesma classe gra-
matical), rica (as palavras que rimam pertencem a classes gramaticais 
diferentes) e rara (rima com terminações incomuns).

Observemos a seguinte estrofe:

“O coração que bate neste peito 

E que bate por ti unicamente, 

O coração, outrora independente. 

Hoje humilde, cativo e satisfeito” (Luís Guimarães Júnior.)

Trata-se, como se vê, de um quarteto, com versos polirrimos, com rima 
oposta, de qualidade rica, já que “peito” e “satisfeito” pertencem a classes 
gramaticais diferentes. 

3.2 Poemática

É a parte da Poética que aborda a técnica estrutural dos poemas, par-
ticularmente os tipos de composição poética produzidos através da 
história nas literaturas de várias línguas. Vale lembrar que poema é o 
nome genérico dado a toda composição poética, em prosa ou em verso. 
Num certo sentido, o poema, como uma composição escrita, é a mate-
rialização da poesia. 

São infinitas as possibilidades do poema. Uma classificação tradicional 
divide o poema pelos gêneros épico, lírico e satírico. São exemplos de poe-
mas épicos, entre outros, o romance, a canção de gesta, a balada, a epopeia, 
o poema heroico, o poema burlesco, o poema didático e o poema alegórico. 
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Alegoria é um modo de simbolização que perpassa o ato literário, ten-
do sido revigorada na modernidade. Ela pode ser fundamento da sá-
tira até a ficção científica. Pode ser vista como uma metáfora estendi-
da, estabelecendo relações de cunho espiritual, político e psicológico. 
Um motivo clássico é o de um personagem inocente – Gulliver, Ali-
ce – que passa por experiências de aprendizagem que auxiliam, por 
comparação, na análise de situações contemporâneas. Está presente, 
com funções simbólicas diferentes tanto em Spenser como em Yeats.

Entre os inúmeros tipos de poemas líricos, podemos mencionar os mais 
conhecidos, como o acalanto, o acróstico, a balada, a canção, o canto 
real, o ditirambo, a elegia, a glosa, o haicai, o hino, o madrigal, o noturno, 
a oitava, a parlenda, o poema bucólico, o poema-piada, o rondó, o soneto, 
o terceto, a poesia concreta. Quanto ao terceiro gênero, destacam-se o 
poema satírico, o poema humorístico e a paródia. 

Na Inglaterra, os romances (não confundir com a modalidade de gênero 
narrativo surgida a partir do século XIX) foram muito frequentes e po-
pulares no período medieval, a exemplo das narrativas ligadas ao ciclo 
arturiano, em torno do Rei Artur e os cavaleiros da távola redonda, de-
pois retomadas por Tennyson. Além dos romances, eram comuns as ba-
ladas e as canções. O termo romance, no início da Idade Média, era dado 
às novas linguagens derivadas do latim em oposição ao próprio latim. 
O livro mesmo era chamado Romanz, sendo estendido a obras diversas 
como as aventuras de cavalaria. Daí os chamados romances medievais 
que influenciaram o romance elizabetano, no qual foi intensificado um 
movimento de sobreposição entre a imaginação e o mundo real. 

As baladas, de teor narrativo, são antigos poemas medievais, geralmen-
te narrações versificadas de lendas populares e fantásticas. Essa forma 
de composição foi retomada por poetas britânicos famosos dos séculos 
XVIII e XIX, tais como Robert Burns, Macpherson (Poemas de Ossian), 
Lord Tennyson (Lady of Shalott) e Coleridge (The Ancient Mariner).

Vejamos o final do famoso poema Lady of Shalott, que tem como fundo a 
história de Lady of Shalott, que vive numa ilha próxima a um rio. Ela foi 
amaldiçoada e precisa constantemente tecer uma rede mágica sem poder 
olhar diretamente o mundo. Em vez disso, ela vê através de um espelho 

Alfred Tennyson (1809-
1892), mais conhecido 
como Lord Tennyson, 
foi poeta laureado no 
período vitoriano e per-
manece popular. Seus 
poemas apresentam, 
em geral, temas mito-
lógicos, particularmente 
do ciclo arturiano. Cita-
ções suas tornaram-se 
ditados na lingua in-
glesa: “Nature, red in 
tooth and claw”, “’Tis 
better to have loved 
and lost / Than never 
to have loved at all”, 
“Theirs not to reason 
why, / Theirs but to do 
and die”, “Knowledge 
comes, but Wisdom 
lingers”. É o autor de 
Locksley Hall, Tithonus, 
Ulysses e The Princess: 
A Medley. Fonte: <cha-
ron.sfsu.edu/tennyson/
tennyson.html>.
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que reflete a movimentada estrada com pessoas de Camelot que passam 
pela sua ilha, como Sir Lancelot. Isso a distrai, caindo sobre si a maldi-
ção. Ela deixa sua torre, encontra um barco no qual escreve seu nome, e 
desce o rio em direção a Camelot. Ela morre antes de chegar ao palácio:

Tradução

[...] E descendo o extenso e turvo rio 
Como algum vidente ousado em transe, 
Vendo toda sua própria miséria - 
Com um semblante paralizado 
Ela olhou para Camelot. 
E ao fim do dia 
Ela soltou as correntes e deitou-se; 
O amplo riacho levou-a para longe, 
A Lady de Shalott.

Ouvido um hino, pesaroso, sagrado, 
Cantado ruidosamente, cantou humildemente, 
Até que o sangue dela fosse lentamente conge-
lando, 
E seus olhos ficassem completamente escureci-
dos, 
Voltada para a elevada Camelot. 
Antes que com a maré ela alcançasse 
A primeira casa da costa, 
Cantando sua canção, ela morreu, 
A Lady de Shalott.

Sob a torre e a sacada, 
Do muro do jardim e da galeria, 
Um vulto cintilante, ela flutuou, 
Uma palidez morta dentre elevadas casas, 
Silêncio pairando em Camelot. 
Do distante cais, eles vieram, 
Cavaleiro e burguês, lorde e dama, 
E em volta da proa, eles leram o nome dela, 
A Lady de Shalott.

[…] Lying, robed in snowy white  
That loosely flew to left and right --  
The leaves upon her falling light --  
Thro’ the noises of the night,  
She floated down to Camelot:  
And as the boat-head wound along  
The willowy hills and fields among,  
They heard her singing her last song,  
The Lady of Shalott. 

Heard a carol, mournful, holy,  
Chanted loudly, chanted lowly,  
Till her blood was frozen slowly,  
And her eyes were darkened wholly,  
Turn’d to tower’d Camelot.  
For ere she reach’d upon the tide  
The first house by the water-side,  
Singing in her song she died,  
The Lady of Shalott.

Under tower and balcony,  
By garden-wall and gallery,  
A gleaming shape she floated by,  
Dead-pale between the houses high,  
Silent into Camelot.  
Out upon the wharfs they came,  
Knight and Burgher, Lord and Dame,  
And around the prow they read her name,  
The Lady of Shalott. 
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Quem é esta? O que faz aqui?Com o palácio  
luminado nas proximidades 
Morreu o som da real celebração; 
E eles se cruzaram por medo, 
Todos os Cavaleiros de Camelot; 
Mas Lancelot refletiu por um tempo, 
Ele disse, “ela tem uma face adorável; 
Deus em Sua clemência empresta graça a ela, 
A Lady de Shalott”.

Who is this? And what is here? 
And in the lighted palace near  
Died the sound of royal cheer;  
And they crossed themselves for fear,  
All the Knights at Camelot;  
But Lancelot mused a little space  
He said, “She has a lovely face;  
God in his mercy lend her grace,  
The Lady of Shalott.”

Pesquise sobre a temática – as lendas arturianas – e faça: a) uma des-
crição, comentando os nomes “Camelot” e “Lancelot”, seguida de uma 
argumentação sobre por que essas lendas foram retomadas com tanta 
intensidade na arte inglesa do século XIX; b) pesquise e comente sobre 
algumas (re)leituras das lendas arturianas feitas pelo Cinema. 

A Epopeia é um tipo de poema clássico: uma narrativa escrita em versos 
que amplifica o relato de mitos nacionais, entremeando falas, visões, re-
cordações etc. Caracteriza-se pelo heroísmo, pela exaltação das virtudes de 
um povo e pela intervenção do maravilhoso (deuses e façanhas). Foi reto-
mada e redimensionada entre os séculos XVI e XX. Na literatura inglesa, 
no século XVII, o poeta John Milton escreve uma epopeia de 12 cantos, O 
paraíso perdido, em que faz uma recriação do livro do Gênesis da Bíblia.

Muito próximo da epopeia, o poema heroico é narração de um fato heroico 
individual, porém menos relevante do ponto de vista nacional ou social. 
A diferença dá-se, portanto, quanto à natureza do objeto narrado. Na In-
glaterra, tornaram-se célebres os Canterbury Tales, de Chaucer, 24 contos 
precedidos de um prólogo. Além desse clássico de um dos patriarcas da 
literatura inglesa, são exemplos de poemas heroicos ou variações deste:

•	 The Faerie Queene, de Spenser, poema alegórico em torno de 
uma festa de cavaleiros, com a presença da Rainha de Fairyland. 
A cada dia, um cavaleiro deveria enfrentar um desafio (um dra-
gão, um gigante, um tirano).

John Milton (1608-
1674) foi um polêmico 
escritor inglês em fun-
ção de suas posições 
republicanas. É conside-
rado a maior expressão 
da poesia inglesa do 
século XVII. Foi famoso 
ainda pelos seus escri-
tos políticos. É o autor 
de O paraíso perdido, 
longo poema épico so-
bre a queda do homem 
e a consequente expul-
são do Paraíso, também 
classificado como uma 
assombrosa reflexão re-
tórica sobre o bem e o 
mal, e a liberdade – a li-
berdade para escolher, a 
liberdade para cair. Fon-
te: < www.luminarium.
org/sevenlit/milton>.
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•	 No século XVIII, The Hind and the panter, de 
Dryden, obra de apologia da fé católica.

•	 As obras épicas de Sir Walter Scott, no século 
XIX, a exemplo dos feitos das armas inglesas, 
em The vision of Dom Roderick.

•	 Endymion, do romântico Keats, e Prometheus 
Unbound, de Shelley.

•	 Clássicos de Lord Byron, como Child Harold’s 
Pilgrimage e Don Juan.

•	 Os romances arturianos de Tennyson, Idylls of 
the king, além de The princess e Enoch Arden.

•	 The cry of the children, de Elizabeth Barret, um 
protesto contra o trabalho infantil, e Aurora Lei-
gh, sobre a questão do feminismo.

•	 E os poemas de The defence of Guenevere, de 
William Morris, que retomam a questão do ma-
ravilhoso dos temas arturianos.

Alexander Pope, um dos maiores poetas britânicos 
do século XVIII, escreveu poemas didáticos, tipo 
de poema épico caracterizado pelo anseio de trans-
mitir ensinamentos, práticos ou filosóficos, como 
Essay on criticism (Ensaio sobre a crítica), obra de 
doutrina neoclássica, na qual defende seus pontos 
de vista sobre a verdadeira poesia, e Essay on Man 
(Ensaio sobre o Homem), na qual procura justificar 
o racionalismo do “século das luzes” (The proper 
study of mankind is man... ).

As baladas, como vimos, podem ser poemas narrativos que remontam 
ao período medieval. As baladas inglesas, escocesas e, depois, norte-
americanas tornaram-se parte do universo da música popular. Eram, 
basicamente, estrofes de quatro versos. A ênfase mudou para a música 

Percy Bysshe Shelley 
(1792-1822), poeta 
romântico idealista 
inglês, escreveu poe-
mas aclamados pela 
crítica como Ode 
to the west wind, 
To a skylark e The 
masque of anarchy. 
Também é reconheci-
do pelos poemas vi-

sionários Adonaïs e The revolt of Islam, 
além do poema épico Prometheus Unbound.
Nos seus textos há uma fé no amor e na raciona-
lidade humana, traduzidos, em termos políticos, 
num otimismo revolucionário. Fontes: <www.
bartleby.com › Verse › Percy Bysshe Shelley>; 
<kirjasto.sci.fi/pshelley.htm>.

George Gordon 
Byron (1788-1824), 
conhecido como Lord 
Byron, foi um poeta 
romântico inglês. Seus 
poemas mais famosos 
são She walks in be-
auty, When we two 
parted, e So, we’ll 
go no more a roving 
e os poemas narrati-

vos Childe Harold’s Pilgrimage and Don Juan. 
Como outros muitos autores, sua vida de exces-
sos e aventuras possui uma atmosfera literária. 
É considerado, na literatura inglesa, um gênio 
poético e um dos principais representantes do 
romantismo inglês. Seus poemas misturam ins-
piração exaltada, crítica social e melancolia. 
Fonte: <englishhistory.net/byron.htm>.
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no final do século XVII, com as baladas tornando-se meros refrões, 
esvaziados de sentido. A balada tradicional apresentava histórias cen-
tradas em ações, com referências vagas a um contexto: “Our king has 
written a braid letter,/ And seal’d it with his hand, / and sent it to Sir 
Patrick Spens,/ Was walking on the strand...”. Exemplos mais clássicos 
são os trabalhos de Coleridge (The rime of the ancient Mariner/A ba-
lada do velho Marinheiro) e Keats (La belle dame sans merci). A partir 
do final do século XIX, a balada vinculou-se a profissões, com acento 
político (miner’s ballad, work songs, protest songs), particularmente nos 
Estados Unidos, ganhando em improviso. Ainda no sentido de forma 
fixa, temos a balada de tipo francês, praticada no final do século XIX: 
era definida por possuir três oitavas e uma quadra, com a repetição de 
uma mesma ideia ao fim de cada estrofe. 

Vejamos o início de The rime of the ancient Mariner (um marinheiro 
aborda um homem a caminho de um casamento e relata as suas aven-
turas sobrenaturais, para o fascínio do ouvinte. O poema foi musicado 
pela banda Iron Maiden):

Tradução

PARTE I 

É um velho Marinheiro,  
E detém um, de três que vê:  
- “Por tua barba branca e cintilante olhar,  
Tu me deténs por quê? 

Agora o noivo escancarou as suas portas,  
E eu sou seu familiar.  
O comensal se apresta, principia a festa;  
Ouve o alegre exultar.” 

Com a escarnada mão ele o detém ainda;  
“Houve um navio...” lhe disse.  
“Solta-me! Solta-me barbado vagabundo!”  
Deixou que a mão caísse.

PART THE FIRST 

It is an ancient Mariner, 
And he stoppeth one of three. 
“By thy long grey beard and glittering eye, 
Now wherefore stopp’st thou me?

“The Bridegroom’s doors are opened wide, 
And I am next of kin; 
The guests are met, the feast is set: 
May’st hear the merry din.”

He holds him with his skinny hand, 
“There was a ship,” quoth he. 
“Hold off! unhand me, grey-beard loon!” 
Eftsoons his hand dropt he.
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Com o olho cintilante ele o detém agora...  
E, quieto, o Convidado  
Fica a escutar, como criança de três anos,  
Pelo outro dominado. 

O convidado vai sentar-se numa pedra:  
Vê-se forçado a ouvir;  
E sua fala prossegue o Marinheiro antigo  
De olhar a refulgir. 

“O navio foi saudado, o porto evacuado;  
Equipagem radiante,  
Passamos sob a igreja, sob o promontório,  
Sob o farol adiante. 

À nossa esquerda então o sol se levantava,  
Do mar a se elevar;  
Era um claro esplendor... Depois ia se pôr  
À direita no mar. [...]

He holds him with his glittering eye— 
The Wedding-Guest stood still, 
And listens like a three years child: 
The Mariner hath his will.

The Wedding-Guest sat on a stone: 
He cannot chuse but hear; 
And thus spake on that ancient man, 
The bright-eyed Mariner.

The ship was cheered, the harbour cleared, 
Merrily did we drop 
Below the kirk, below the hill, 
Below the light-house top.

The Sun came up upon the left, 
Out of the sea came he! 
And he shone bright, and on the right 
Went down into the sea. […]

Tente classificar o trecho acima (traduzido) quanto ao tipo de 
verso, ao tipo de estrofe, à rima, ao ritmo e, em relação ao narra-
do, à atmosfera.

A elegia, no seu sentido mais tradicional, implica composições de tris-
teza ou luto, bem como melancolia em geral. Sua identificação se dá, 
portanto, antes pelo seu tema do que por regras métricas. Trata-se de 
um gênero típico, ligado à ideia de morte ou de meditação melancólica, 
ainda que em grego e em latim fosse um tipo de metro. Na literatura 
inglesa, são exemplos os poemas de Spenser (Daphnaida ou A pastoral 
elegy upon the death of the most noble and valorous Knight, Sir Philip  
Sidney) e Donne (A funeral elegy). É Milton, com Lycidas, quem estabe-
lece os padrões da elegia moderna em inglês. Seguem-lhe Shelley (Ado-
nais), Tennyson (In memoriam). A elegia tornou-se, com o tempo, des-
ligada de uma morte particular, como afirmava Coleridge: “elegy is the 
form of poetry natural to reflective mind”.
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A Ode é um dos poemas fixos mais elevados e complicados, sendo uma 
celebração de ocasiões públicas notáveis e grandiosos temas universais. 
Ode significa em grego “canto”, servindo para reproduzir o arrojo de sen-
timentos ardentes, de alegria ou dor. Paulatinamente, a ode foi preservan-
do apenas o tom solene. De Ben Jonson ao verso vitoriano do século XIX, 
a ode foi um gênero largamente praticado na literatura inglesa. Declina 
na modernidade, talvez pelo contraste da sua seriedade com o cinismo 
crescente da contemporaneidade. São odes famosas: St. Cecília’s Day e 
Alexander’s Feast, de Dryden; Intimations of Immortality, de Wordsworth;
e Nightingale, Autumn e Melancholy, de Keats, entre tantas outras.

Vejamos as três primeiras seções da Ode de onze estrofes, Intimations of 
immortality, que associa a infância à percepção da glória da natureza, da 
perda dessa condição pela influencia do materialismo e da possibilidade 
de resgatá-la pela memória.

Ode: Intimations of immortality

The Child is father of the Man; 

And I could wish my days to be 

Bound each to each by natural piety.

I.

THERE was a time when meadow, grove, and stream, 

The earth, and every common sight, 

To me did seem 

Apparelled in celestial light, 

The glory and the freshness of a dream. 

It is not now as it hath been of yore; 

Turn wheresoe’er I may, 

By night or day, 

The things which I have seen I now can see no more.

II.

The Rainbow comes and goes, 

And lovely is the Rose, 

The Moon doth with delight 

Look round her when the heavens are bare, 

Waters on a starry night 

Are beautiful and fair; 

William Wordsworth 
(1770-1850), poeta in-
glês que, junto com Sa-
muel Taylor Coleridge, 
introduziu a estética 
romântica na literatura 
inglesa. Sua poesia é as-
sociada à contemplação 
idílica da natureza, parti-
cularmente, do noroeste 
da Inglaterra, empre-
gando palavras comuns 
para a expressar os seus 
sentimentos. É famosa a 
sua definição de poesia 
como “the spontaneous 
overflow of powerful fe-
elings arising from emo-
tion recollected in tran-
quillity” (A poesia é o 
transbordamento espon-
tâneo de sentimentos in-
tensos: tem a sua origem 
na emoção recordada 
num estado de tran-
quilidade). É o autor de 
Lyrical ballads (Baladas 
líricas), com Coleridge e 
Poems, in two volumes 
(1807). Dessa obra cons-
tam as odes Intimations 
of immortality (Indícios 
de Imortalidade a Partir 
de Reminiscências da 
Primeira Infância) e Ode 
to Duty (Ode ao dever). 
Além de sonetos, entre 
os quais o famoso The 
world is too much with 
us (O mundo está demais 
conosco). Fonte: <www.
bartleby.com › Verse › 
William Wordsworth>.  
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The sunshine is a glorious birth; 

But yet I know, where’er I go. 

That there hath past away a glory from the earth.

III.

Now, while the birds thus sing a joyous song, 

And while the young lambs bound 

As to the tabor’s sound, 

To me alone there came a thought of grief: 

A timely utterance gave that thought relief, 

And I again am strong: 

The cataracts blow their trumpets from the steep; 

No more shall grief of mine the season wrong; 

I hear the Echoes through the mountains throng, 

The Winds come to me from the fields of sleep, 

And all the earth is gay; 

Land and sea 

Give themselves up to jollity, 

And with the heart of May 

Doth every Beast keep holiday; 

Thou Child of Joy, 

Shout round me, let me hear thy shouts, thou happy Shepherd- 

boy 

[…]

Sugestão: traduzir é, de algum modo, uma forma de interpretar; assim 
como interpretar é, de algum modo, uma forma de traduzir. Reúna-se 
com alguns colegas e tente fazer uma tradução das três estrofes acima, 
observando, na medida do possível, aspectos como rima, ritmo e métrica.

De fácil identificação, o soneto é composto de quatorze versos, divididos 
em dois quartetos e dois tercetos (em inglês, uma oitava e um sexteto). 
O metro varia de língua para língua: na língua portuguesa predomina-
ram os decassílabos, os alexandrinos e os heptassílabos; no Francês, o 
alexandrino; no italiano, o hendecassílabo; no inglês, o iambic penta-
meter (pentâmetro jâmbico: versos de cinco pés, um longo e um breve). 
Atribui-se, geralmente, a sua invenção ao poeta siciliano do século XII, 
Giacomo da Lentini. Em Shakespeare, o esquema rímico (Abba, Abba, 
efef, gg), dava-lhe possibilidades mais irônicas, assim, cada soneto 
pode ser visto como uma variação da norma, já que nem o esquema de  

John Keats (1795-1821) 
foi um poeta romântico 
inglês. Sua obra oscila 
entre as referências à 
morte e o sentimento 
de prazer com a vida. 
Sua poesia é marcada 
pelo sentimentalismo 
romântico, por imagens 
vibrantes e aspectos da 
filosofia clássica. Em 
1817, decide abando-
nar a medicina para se 
dedicar à poesia. Em 
1818, lança Endymion e 
inicia a produção de seu 
maior poema, Hyperion, 
que fica inconcluso pela 
sua morte prematura. 
São famosos também 
Lamia, Isabelle, A vigí-
lia   de Saint Agnes, La 
Belle Dame Sans Merci e 
as Odes. Em sua memó-
ria, Shelley escreveu o 
célebre poema Adonais. 
Fontes: <www.john-ke-
ats.com/>; <englishhis-
tory.net/keats.html>.
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rimas nem a temática são rígidos. Ainda que seja um exercício técnico, 
a exploração do soneto é também a possibilidade do poeta explorar seus 
sentimentos e pensamentos. A mistura de disciplina técnica e originali-
dade ensejou a expressão de grandes sonetistas, tais como Shakespeare, 
Milton e Wordsworth.

A Poesia Concreta concebe o poema como um ideograma, sendo assi-
milado visualmente de forma instantânea. A palavra apresenta-se tanto 
como um objeto espacial como pluralidade simultânea de significados. 
O texto, por isso, passa a ser visto como algo entre poesia e pintura: 
pintura para ser lida ou poesia para ser vista. Por exemplo, a palavra 
backwards escrita de trás para frente e transcrita do avesso. Trata-se de 
uma estética que rejeita a escrita linear, discursiva, apostando na ideia 
de constelação. Ela aproxima-se do que Barthes diz: cada palavra é “um 
objeto inesperado, uma caixa de Pandora da qual voam todas as po-
tencialidades da linguagem”. Tais procedimentos que rejeitam uma or-
dem sequencial e linear das palavras já aparecem em obras surrealistas, 
dadaístas e futuristas, mas já haviam encontrado expressão no poema 
Un Coup de Dês... (Um lance de dados...), do poeta francês Mallarmé, 
no final do século XIX. Na literatura de língua inglesa, Joyce, Helms, 
Eliot e Burroughs reuniram fragmentos de palavras e frases, a fim de 
transformar velhas potencialidades semânticas. Outros experimentos, 
particularmente feitos no Brasil pelos irmãos Campos, liberaram tanto 
a escrita como a leitura em várias direções.



Tradução

O céu era açucar luminoso

e.e. cummings

o  
   céu  
         era  
açuc ar  lu  
minoso  
             comestível  
vivos  
        cravos tímidos  
limões  
verdes  frios  s choc  
olate  
s. 

so  b,  
uma  lo  
co  
mo  
     tiva    c  uspi  
                        ndo  
                              vi  
                              o  
                              letas. 

(tradução: Augusto de Campos)

The sky was candy luminous

e.e. cummings

the 
    sky 
         was 
can    dy    lu 
minous 
        edible 
spry 
       pinks shy 
lemons 
greens   coo   l choc 
olate 
s. 
 
un  der, 
a    lo 
co 
mo 
     tive     s    pout 
                           ing 
                                vi 
                                o 
                                lets

Mais do que um gênero, a Paródia é uma técnica calculada: é um mi-
metismo subversivo, que procura alguma falha, fraqueza ou pretensão 
no original, que pode ser uma outra obra, um estilo ou grupo de escri-
tores. Um procedimento paródico clássico foi a apropriação sistemática 
da poesia amorosa pela lírica sacra. A paródia pode ser parasitária e/ou 
criativa, mas é intrinsecamente crítica sobre o objeto parodiado.
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Renascimento e Identidade 
Nacional

Foi durante a dinastia Tudor (1485-1603), na Inglaterra, que se funda-
mentou o senso de identidade nacional e, por conseguinte, o estabele-
cimento da língua inglesa moderna. Sob a soberania do Rei Henrique 
VIII, foram lançadas as bases da Reforma religiosa inglesa, com a de-
claração de independência face à autoridade de Roma. Juntamente com 
isso, a língua inglesa falada e escrita foi imposta como língua oficial. 
Evidentemente, junto com a língua, houve a expansão de uma cultura 
dominante (costumes, estilo, modos de expressão) em direção à Escócia 
e à Irlanda: a ideia de uma “Grã-Bretanha” emerge, assim, como uma 
conveniência ideológica, com a noção de identidade nacional servindo 
como prevenção contra divisões políticas. Paradoxalmente, essa força-
da estabilização política e linguística favoreceu o florescimento de uma 
literatura monumental.

Cedo, os poetas do século XVI, tais como Skelton, Sir Thomas Wyatt e 
Henry Howard, Earl of Surrey, ainda que seguindo a tradição latina (Pe-
trarca, Virgílio), incorporaram elementos da tradição popular inglesa, 
preparando terreno para os poetas elizabethanos, como Shakespeare. 
Efeito disso é o emprego do pentâmetro sem rima. 

A tendência da elite cultural do período era, segundo os princípios da 
renascença, o estudo dos pensadores gregos e romanos. Nesse contexto, 
surge um pensador como Thomas Moore, o autor de Utopia, uma fanta-
sia atemporal, sem os vícios políticos e sem a intolerância da realidade. 
Ao longo daquele século, a Reforma avançou, com o estabelecimento da 
“Church of England” pela desmontagem da estrutura católica e a subs-
tituição do latim pelo inglês como língua de culto (a primeira impressão 
da bíblia em inglês é de 1535). Tal cisão histórica explica muitos dos 
conflitos britânicos subsequentes. O processo de secularização da Igreja 
e da fé foi amplamente tematizado pelo teatro produzido na época.

4
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Naquele regime de autoafirmação, a poesia surge como uma necessi-
dade (confira The Defence of Poesie, de Sidney), fonte de virtude. Vale 
mencionar também a extensa produção de prosa de ficção durante os 
45 anos de reinado da Rainha Elizabeth I (1558-1603), como origem do 
romance inglês do século XIX. Exemplos desta tradição são a Arcádia, 
de Sidney, uma mescla de novidade e tradição na cultura inglesa, ou 
Robert Greene, com Pandosto, ficção que alterna o cômico e o trágico e 
que foi retomada por Shakespeare. 

O verso inglês se desenvolve na obra de poetas como Raleigh e Spenser, 
que empreenderam o que se convencionou chamar de culto elizabethano. 
A rainha é apresentada por imagens eloquentes que reforçam um cará-
ter divinal. Sendo assim, o famoso poema de Spenser The Faerie Quee-
ne pode ser tomado alegoricamente em relação à rainha. Spenser estava 
determinado a mostrar que o arranjo político de seu tempo poderia ser 
legitimado pela referência ao passado mítico troiano (seguindo Virgílio). 
De fato, Spenser mistura à influência dos clássicos, alegoristas medievais 
(como Chaucer), a influência de autores de seu tempo (como Ariosto, com 
seu Orlando Furioso). Não somente a mitologia, mas a produção histo-
riográfica da época nutriu com informações as obras literárias (o caso 
mais notável é Shakespeare: King John, Henry VIII, Macbeth, King Lear e 
Cymbeline, obras, em geral, fiéis aos dados das crônicas históricas).

No final do século XVI, desenvolveu-se também a tradição do soneto. 
É o caso do próprio Spenser, com seus Amoretti. Ainda que baseado 
no modelo de Petrarca, a musa não é aqui a imagem da perfeição, mas 
um reflexo do seu divino criador. Assim como Drayton, sonetista (Ideas 
Mirror), cuja relação com a musa não é caracterizada só por uma adora-
ção distante, mas por rupturas, ausências e protestos, além de diversifi-
car os temas dos sonetos. 

Christopher Marlowe (1564-1593) foi dramaturgo, poeta e tradutor. 
Grande renovador da forma do teatro inglês, introduziu a composição 
por versos brancos, forma que será adotada por Shakespeare. Eles foram 
contemporâneos (nasceram no mesmo ano), sendo Shakespeare mui-
to influenciado por Marlowe nas suas primeiras obras, como provam 
as releituras que fez de temas abordados em peças: assim, Antony and 
Cleopatra, The Merchant of Venice, Richard II e Macbeth retomam, res-
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pectivamente, Dido, Jew of Malta, Edward II e Dr Faustus. Marlowe e 
Shakespeare, a par dos textos dramáticos que produziram e pelos quais 
se tornaram célebres, foram grandes poetas líricos. O poema de Marlo-
we The Passionate Shepherd to His Love (“Come live with me, and be my 
love, / And we will all the pleasures prove…”) foi talvez o poema mais 
popular do período elizabethano. Como tradutor, recriou para o dístico 
e para os pentâmetros sem rima ingleses poemas clássicos de Ovídio e 
Lucanus. A produção lírica mais substancial de Marlowe foi o poema 
mitológico inacabado Hero and Leander, notável pelo seu tom erótico 
e pela ambiguidade sexual na descrição de Hero, sacerdotisa de Vênus 
que se apaixona por Leander, jovem que vive numa cidade do outro lado 
de um canal e que promete nadar todas as noites até ela.

4.1 William Shakespeare, poeta lírico

O poema épico Venus and Adonis divide e rivaliza com Hero and Le-
ander a força expressiva do verso neoclássico inglês. Nele, o seu autor, 
Shakespeare, descreve a sedução do jovem caçador pela deusa do amor, 
que o captura num abraço e o avisa sobre o seu destino de morte numa 
caçada. O poema fala desta relação impossível, do abraço fatal da deusa, 
que “vive” o paradoxo de amá-lo e perdê-lo, contrastando a sexualidade 
passiva do homem e ativa da mulher. Também em Lucrece a temática é 
histórico-mitológica: o estupro de uma mulher da nobreza romana por 
Sextus Tarquinius, o filho do Rei. O tom do poema é o solilóquio, a de-
clamação estática e o queixa retórica (marca da época de Shakespeare). 
Lucrece comete suicídio, o que lhe dá um valor simbólico: através desse 
ato, seu corpo se transforma num símbolo político, já que, pela história, 
o caso teria gerado revolta na nobreza e contribuído para a instauração 
da república romana. Lucrece relaciona-se com outro poema, atribuído 
ao mesmo autor, A Lover’s Complaint. Alguns críticos contemporâneos 
chamam a atenção para a desconstrução que Shakespeare faz em Lucre-
ce, assim como nos seus sonetos, da retórica tradicional da idealização 
pura. Outros acentuam o paradoxo de que, a despeito de Lucrece poder 
no poema denunciar a violência que sofreu, a sua única opção foi o sui-
cídio, com a vingança sendo feita por homens após sua morte. 
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Os 154 sonetos de Shakespeare são usualmente divididos em três gru-
pos: os primeiros 126 são dirigidos a um jovem e à juventude (Fair You-
th), com subdivisões, tais como o estímulo ao casamento e à procriação, 
os altos e baixos do amor, a ameaça do poeta rival etc.; os 26 seguintes 
são dirigidos a uma mulher (Dark Lady), tematizando a infidelidade e 
a luxúria; e os dois últimos, dão um novo sentido ao erotismo, ao jogar 
alegoricamente com o cupido e a perda da marca fálica. Não se pode 
afirmar, entretanto, que haja uma linha evolutiva ou autobiográfica nos 
sonetos, ao contrário, há um conjunto heterogêneo de percepções sobre 
o amor (eles foram escritos em diferentes épocas da vida do poeta).

Vamos ler o famoso Soneto 18:

Tradução

SONETO XVIII

Devo igualar-te a um dia de verão?  
Mais afável e belo é o teu semblante:  
O vento esfolha Maio inda em botão,  
Dura o termo estival um breve instante.  
Muitas vezes a luz do céu calcina,  
Mas o áureo tom também perde a clareza:  
De seu belo a beleza enfim declina,  
Ao léu ou pelas leis da Natureza.  
Só teu verão eterno não se acaba  
Nem a posse de tua formosura;  
De impor-te a sombra a Morte não se gaba  
Pois que esta estrofe eterna ao Tempo dura.  
Enquanto houver viventes nesta lida,  
Há-de viver meu verso e te dar vida.

SONNET XVIII

Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer’s lease hath all too short a date: 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm’d; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature’s changing course 
untrimm’d; 
But thy eternal summer shall not fade 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest: 
So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this and this gives life to thee.

O Soneto 18 está situado num primeiro bloco (sonetos 1 a 26), sob a 
ideia da adoração do amor pela afirmação da beleza e do bem, os quais 
permanecem nos filhos e nos versos. O soneto está composto de três 
quartetos (quatrains) e um dístico (couplet), sendo escrito em pentâme-
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ros iâmbicos (o verso também usado nas obras dramáticas de Shakes-
peare) com um esquema de rima abab cdcd efef gg (forma que hoje em 
dia é conhecida como soneto shakespeariano). Há também uma volta 
ou troca no assunto do poema, a partir do terceiro quarteto. A estrutura 
métrica do pentâmetro iâmbico seria assim: 

Acento x / x / x / x / x /

Sílaba Thou art more love- ly and more Temp- pe- rate

O poeta louva seu jovem amado, sem ostentação, mas construindo aos 
poucos uma imagem da perfeição. Ele opera a metamorfose do amado 
pela metáfora do verão, enquanto imagem da beleza. Para escapar do 
esquecimento da morte, elege a própria poesia como lugar de memória 
do amado e de permanência: os versos sobreviverão e, com eles, aquele 
que os inspirou (a edição de 1609 foi dedicada a "Mr. W.H.", "the only be-
getter" dos poemas). O soneto 18, portanto, coincide, quanto à temática, 
com os sonetos 12 e 65: a efemeridade da beleza, a ânsia por manter a 
juventude e a perpetuação do amado(a) no eterno da arte (ideia prova-
velmente colhida em Ovídeo).

Além disso, em outros sonetos, Shakespeare questiona os exagerados 
louvores para a mulher (mistress) e desloca a exaltação para o jovem 
(master), produzindo o ambíguo mistress-master ao qual é endereçada a 
paixão do poeta. Como uma rede, a ambiguidade se expande em outros 
temas, como a poesia e o nome próprio. Tempo e mortalidade rondam 
os primeiros 126 poemas (como no soneto 12: “When I do count the 
clock that tells the time”). Emergem daí defesas contra a morte, como a 
procriação. São temas associados à efemeridade da beleza, ao desejo hu-
mano de preservar a força e a graça da juventude e ao poder da grande 
arte de sobreviver ao ser humano (sonetos 12, 18 e 65). No soneto 65, 
preocupado com a ação do tempo, ele pergunta: "Quem não lhe sofre o 
espólio nesta vida?" E responde: "Nada! a não ser que a graça se consinta 
/ De que viva este amor na negra tinta". 

Vale lembrar que o soneto shakespeariano diverge do esquema do so-
neto latino tradicional (2 quartetos e 2 tercetos). Em lugar de quartetos 
e tercetos, os versos são apresentados num bloco único. A distribuição 
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das rimas também é diferente. Nos primeiros doze versos, elas seguem 
o padrão abab-cdcd-efef. A penúltima e a última linhas fecham o poema 
com uma rima paralela (gg). Assim, cada rima aparece apenas uma vez.

No Soneto 64 a passagem do tempo apresenta-se como espectro da des-
truição de todas as coisas, materiais, simbólicas e sentimentais: 

When I have seen by Time's fell hand defac'd 
The rich proud cost of outworn buried age; 
When sometime lofty towers I see down-raz'd, 
And brass eternal slave to mortal rage; 
When I have seen the hungry ocean gain 
Advantage on the kingdom of the shore, 
And the firm soil win of the watery main, 
Increasing store with loss, and loss with store; 
When I have seen such interchange of state, 
Or state itself confounded to decay; 
Ruin hath taught me thus to ruminate  
That Time will come and take my love away.  
This thought is as a death which cannot choose 
But weep to have that which it fears to lose.          

É digno de nota que, embora o namoro dos jovens seja expresso por um 
triunfalismo, a relação permanece casta (confira sonetos 29 e 30); os an-
seios por perfeição humana são rompidos por incertezas e dúvidas (con-
fira sonetos 109-112). No soneto 129, configura-se um distúrbio espiritu-
al, com o amor idealizado sendo varrido por uma onda de amargura:

Tradução

 SONETO 129

O desgaste do espírito quando se envergonha 
É obra da luxúria; e, até a ação, a luxúria 
É perjura, assassina, sanguinária, culpada, 
Selvagem, extrema, rude, cruel, desleal, 

SONNET 129

The expense of spirit in a waste of shame 
Is lust in action; and till action, lust 
Is perjured, murderous, bloody, full of blame, 
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust, 
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Logo desfrutada, porém, em seguida, despreza-
da, 
Perdida a razão, e logo esquecida, 
Odiada razão, como isca lançada 
De propósito para enlouquecer a presa; 
Insano ao ser perseguido, e possuído; 
Tido, tendo, e quase ao ter, extremo; 
Felicidade ao provar, e uma vez provado, a 
tristeza; 
Antes, uma ansiada alegria; por trás, um sonho; 
O mundo bem sabe, embora ninguém se lembre 
De descartar o céu que a este inferno os conduz.

Enjoy’d no sooner but despised straight, 
Past reason hunted, and no sooner had 
Past reason hated, as a swallow’d bait 
On purpose laid to make the taker mad; 
Mad in pursuit and in possession so; 
Had, having, and in quest to have, extreme; 
A bliss in proof, and proved, a very woe; 
Before, a joy proposed; behind, a dream. 
   All this the world well knows; yet none knows 
well 
   To shun the heaven that leads men to this hell. 

Além de questionar as convenções, Shakespeare redimensiona os sone-
tos com uma nova energia métrica e abrangência emotiva. Ele mostra 
que o locus dos dramas humanos não se situa num plano inatingível, 
mas em nós mesmos.
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Poesia e Modernidade

Em Estrutura da Lírica Moderna, obra de 1957, o crítico e escritor Hugo 
Friedrich fez um primeiro esforço para caracterizar a poesia da moder-
nidade. Apesar dos riscos de generalizações, o autor apresenta algumas 
marcas indeléveis da produção poética do final do século XIX e da pri-
meira metade do século XX. Para tanto, analisa de forma ampla a irredu-
tibilidade de alguns elementos nas obras, principalmente, de Baudelaire, 
Rimbaud e Mallarmé, além de outros, como os de língua inglesa, Poe, 
Yeats e Eliot. Friedrich se apoia numa certa ideia de estrutura para pen-
sar e sistematizar o conjunto de obras literárias da modernidade: “nos 
fenômenos literários, ‘estrutura’ designa uma tessitura orgânica, uma 
comunhão tipológica do diverso”, ou seja, elementos em comum que for-
mam uma recorrência básica, constante nos mais variados fenômenos da 
lírica moderna. Ele parte, portanto, da possibilidade de características 
isoladas coincidirem, podendo, contudo, ser explicadas isoladamente.

 A ideia de modernidade é o efeito de algumas condições de possi-
bilidade que incluem processos de urbanização, desenvolvimento 
tecnológico, esgotamento de modelos políticos, amadurecimento 
social, liberdade de expressão, circulação de bens culturais etc. 
O poeta francês Charles Baudelaire não somente é considerado 
“o maior exemplo da poesia moderna em qualquer língua” (T. S. 
Eliot), como foi um dos criadores do termo modernidade para ex-
pressar a tensão do artista moderno: “a capacidade de ver no deser-
to da metrópole não só a decadência do homem, mas também de 
pressentir uma beleza misteriosa, não descoberta até então”. Walter 
Benjamin escreveu ensaios analisando a obra de Baudelaire como 
marco sensível da crise da modernidade capitalista e industrial. 
Em seu ensaio O pintor da vida moderna, dedicado a Constantin 
Guys, Baudelaire desenvolve o conceito de modernidade, situando 
o artista no mundo, retirando o eterno dessa transitoriedade. 

 

5
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É famosa a sua frase: “A modernidade é o transitório, o efêmero, o 
contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 
imutável.”

Friedrich nos diz que uma base comum da lírica moderna seria o aban-
dono de certa tradição declamatória em poesia, ainda que, muitas vezes, 
se faça uma releitura dessa tradição. Uma das formas da lírica moderna 
escapar da funcionalidade do significado seria pela via do obscureci-
mento. Num certo sentido, isso resgata a relação primitiva entre poesia 
e magia. Essa concomitância entre algo que comunica, mas permanece 
incompreensível produz uma dissonância, ou efeito dissonante. Logo, 
trata-se de elevar as coisas à linguagem do incompreensível, desde que 
a poesia prescinde de fazer-se compreensível. Veja a caracterização de 
Friedrich: “A poesia quer ser, ao contrário, uma criação auto-suficiente, 
pluriforme na significação, consistindo em um entrelaçamento de ten-
sões de forças absolutas, as quais agem sugestivamente em estratos pré-
racionais, mas também deslocam em vibrações as zonas de mistérios dos 
conceitos”(1978, p.16). Fica evidente pela definição que há um abandono 
da necessidade da poesia ser uma medida da realidade exterior, mas, an-
tes, a realidade é subtraída da sua ordem espacial e temporal, perdendo 
as distinções ali existentes (belo e feio, luz e sombra, terra e céu etc.). 

A ambiguidade: em oposição à clareza, a ambiguidade pode ser con-
siderada um defeito do texto literário. A crítica moderna, entretan-
to, numa reversão crítica, transformou-a num valor, equivalendo 
a uma riqueza semântica. O principal argumento é a afirmação de 
que os requisitos de uma linguagem científica não são os mesmos 
da linguagem poética, sendo a ambiguidade uma marca da poesia. 
Entende-se que a ambiguidade não é algo decorativo ou forçado, 
mas uma qualidade natural da linguagem elaborada da poesia. A 
poesia é mais ambígua porque é menos redundante e pouco presa 
ao contexto. Os múltiplos significados que advêm desta elaboração 
devem ser justificados pelas inter-relações dos signos dentro da 
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poesia. Emergindo dos recursos da linguagem comum, a ambigui-
dade aproxima-se de outros conceitos usados para definir uma líri-
ca moderna, tais como tensão, paradoxo e ironia.

Nesta perspectiva, a própria ideia de autor e de relato da experiência 
vivida são relativizados, como já vimos: o artista é uma inteligência que 
poetiza, um operador da língua.“Trata-se de uma polifonia e uma in-
condicionalidade da subjetividade pura que não se pode mais de com-
por em isolados valores de sensibilidade” (Friedrich: 1978, p. 17). Esta 
dramaticidade agressiva da poesia na modernidade deixa o leitor alar-
mado, destituído de um conforto passivo. A língua poética constitui-se 
como blocos de experimentos que fogem aos significados normatizados, 
criando novos sentidos.  

Outros procedimentos são o deslocamento das palavras usuais dos seus 
sentidos comuns, ganhando em sentidos insólitos, além das possibilida-
des que vêm do desmembramento sintático. As próprias metáforas ga-
nham novo uso pela associação com novos referentes que não os natu-
rais. A composição poética tende a tornar-se autônoma, a exemplo das 
sequências sonoras isentas de significado. Diante desses atos de poesia, 
o leitor é atraído e surpreendido, criando-se a sensação de anormalida-
de, a “não assimilabilidade permaneceu uma característica crônica dos 
poetas mais modernos” (Friedrich: 1978, p. 18).

Daí a ideia de uma outra cognição, de uma outra audição para tal poe-
sia, dados os conteúdos imprevisíveis nas suas significações. Conforme 
Eliot, os poetas “veem possibilidades de intensidade poética quando se 
libertam deste significado” que satisfaz o hábito do leitor. 

Diferentemente dos princípios românticos de plenitude harmônica, 
elevação a um universalismo e linguagem contida, nesta outra forma 
de poetizar emergem categorias negativas enquanto processo criítico-
criativo. Tais categorias, que remontam a Lautréamont, resultam em 
domínio da exceção, obscuridade, fantasia, dilaceração, fantasia arden-
te, inclinação ao Nada. O negativo aqui não significa pessimismo ou 
niilismo, mas produção a partir de um esgotamento de uma tradição 
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retórica. Sendo assim, esses novos modos de produção, abstraídos de 
poetas alemães, franceses, espanhóis, ingleses e norte-americanos en-
volvem “desorientação, dissolução do que é corrente, ordem sacrificada, 
incoerência, fragmentação, reversibilidade, estilo de alinhavo, poesia 
despoetizada, lampejos destrutivos, imagens cortantes, repentinidade 
brutal, deslocamento, modo de ver astigmático, estranhamento...” (Frie-
drich: 1978, p. 22). Tudo isso com a resistência a qualquer assimilação 
definitiva pelos sistemas literários. Evidentemente, cada autor vai reve-
lar singularidades, mas estas de alguma forma ressoam esses modos.  

Resumindo, conforme Friedrich, a estrutura da lírica moderna implica 
“interioridade neutra em vez de sentimento, fantasia em vez de realida-
de, fragmentos do mundo em vez de unidade do mundo, mistura daqui-
lo que é heterogêneo, caos, fascinação por meio da obscuridade e da ma-
gia linguística, mas também um operar frio análogo ao regulado pela 
matemática, que alheia o habitual: esta é exatamente a estrutura dentro 
da qual se situarão a teoria poética de Baudelaire, a lírica de Rimbaud, 
de Mallarmé e a dos poetas hodiernos” (Friedrich: 1978, p. 29).      

5.1 Edgar Allan Poe 

Edgar Allan Poe: (1809-1849), contista, poeta e ensaísta norte-ameri-
cano, foi adotado por um mercador escocês. Publicou, inicialmente, 
Poems by Edgar A. Poe, em 1831. Desenvolveu narrativas de terror e 
mistério, reunidas em obras tais como The Fall of House of Usher, The 
murders in the Rue Morgan (histórias de raciocínio ou de detetive, em 
torno das investigações da personagem Auguste Dupin) e o premiado 
The Gold Bug (uma “história extraordinária” em torno de criptografia). 
A sua maior contribuição para a lírica moderna (da qual foi um pre-
cursor) foi o ensaio crítico The Philosophy of Composition, juntamente 
com o poema The Raven (O Corvo). Na vida pessoal, Poe oscilava entre 
a euforia do alcoolismo e a depressão. No fim da vida, ainda escreveu a 
balada lírica Annabel Lee, sobre a perda amada. Celebrado por Baude-
laire e Dostoievsky, sua influência na literatura moderna é imensa. Foi 
um dos criadores da história de detetive, como as narrativas The Tell-
Tale Heart (a narrativa de um assassino que confunde um relógio com 
o coração do morto) e The Premature Burial. 

Edgar Allan Poe
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Poe é considerado o primeiro grande poeta norte-americano, e em que 
pese a sua tendência à repetição melódica sua lírica é bastante original. 
Chegou mesmo a propor uma teoria da unidade poética, a partir de um 
modo ou emoção. Yeats escreveu que ele seria “always and for all lands 
a great lyric poet”. 

Poe realiza aquela que será uma tendência da lírica moderna: o desen-
volvimento de uma reflexão teórico-poética paralela à obra. A ideia que 
subjaz aqui é a de que o ato poético é observador de si mesmo, reflexão 
que alimenta a tensão poética. Sendo assim, os grandes poetas do século 
XX vão propor uma poética, ou seja, “uma espécie de sistema da própria 
poesia e do poetar em geral”.  Antissentimental, Poe vai recomendar a 
ideia de que o sujeito poético seja conduzido a uma neutralidade supra-
pessoal, afastando a poesia moderna da vida natural, da vivência e da 
confissão. Isso implica uma autonomia da escrita poética: Mallarmé re-
afirmou, desde aí, o sentimento da poesia como servindo a um jogo da 
criação, decorrente de uma liberdade em relação à funcionalidade, com a 
liberdade absoluta do espírito criador. Nessa concepção do poetar como 
um jogo, evita-se a palavra natural em favor da palavra oposta: “a palavra 
evitada (astre) foi a que deu origem àquela que existe atualmente (dé-sas-
tre).” O que resulta daí são conteúdos irreais, com o universo dos sonhos 
tendo papel importante para o estabelecimento de uma supra-realidade, 
não de forma confusa e arbitrária, mas de maneira exata e sistemática.

Em sua Filosofia da Composição, Poe tira as suas deduções da observa-
ção da própria poesia. Ele propõe a criação poética, partindo do poder 
sonoro das palavras como algo anterior ao sentido, que permanece se-
cundário, investindo nas “oscilações associativas das palavras.” Inver-
teu, assim, a ordem dos atos poéticos: ao contrário de certa compreensão 
hegemônica, a forma emerge como a origem do poema e o significado, 
como o seu resultado. O poeta parte de uma “nota” prévia à linguagem 
dotada de significado, levando-o a procurar aqueles sons que se apro-
ximam dessa nota, os sons se unem, formando palavras, que, por sua 
vez, produzem motivos, constituindo um contexto: resumindo, a poesia 
nasce de um impulso da linguagem (“abandono às forças mágicas da 
linguagem”). Este tipo de “poesia pura” não comunica uma verdade ou 
resulta da “embriaguez do coração”. A poesia é, por outro lado, uma 
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fantasia guiada pelo intelecto. Seguindo Poe, Baudelaire vai dizer que 
“beleza é o produto de razão e cálculo”, já que aquele havia falado da 
relação da criação poética com a “lógica rigorosa de um problema ma-
temático.” Muitas dessas ideias estão expostas no ensaio A Filosofia da 
Composição, que comenta a racionalidade poética que orienta a compo-
sição do famoso poema The Raven (O Corvo). Vejamos a obra:

Tradução

The Raven

Once upon a midnight dreary, while I pondered, 
weak and weary, 
Over many a quaint and curious volume of 
forgotten lore — 
While I nodded, nearly napping, suddenly there 
came a tapping, 
As of some one gently rapping, rapping at my 
chamber door. 
“’Tis some visiter,” I muttered, “tapping at my 
chamber door — 
            Only this and nothing more.” 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak 
December; 
And each separate dying ember wrought its 
ghost upon the floor. 
Eagerly I wished the morrow; — vainly I had 
sought to borrow 
From my books surcease of sorrow — sorrow 
for the lost Lenore — 
For the rare and radiant maiden whom the 
angels name Lenore — 
            Nameless here for evermore. 

And the silken, sad, uncertain rustling of each 
purple curtain 

 
O Corvo 

Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e 
triste, 
Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, 
E já quase adormecia, ouvi o que parecia 
O som de algúem que batia levemente a meus 
umbrais. 
“Uma visita”, eu me disse, “está batendo a meus 
umbrais.

É só isto, e nada mais.” 

Ah, que bem disso me lembro! Era no frio 
dezembro, 
E o fogo, morrendo negro, urdia sombras desi-
guais. 
Como eu qu’ria a madrugada, toda a noite aos 
livros dada
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Thrilled me — filled me with fantastic terrors 
never felt before; 
So that now, to still the beating of my heart, I 
stood repeating
“’Tis some visiter entreating entrance at my 
chamber door — 
Some late visiter entreating entrance at my 
chamber door; — 
            This it is and nothing more.” 

Presently my soul grew stronger; hesitating 
then no longer, 
“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I 
implore; 
But the fact is I was napping, and so gently you 
came rapping, 
And so faintly you came tapping, tapping at my 
chamber door, 
That I scarce was sure I heard you” — here I 
opened wide the door; ——
            Darkness there and nothing more. 

Deep into that darkness peering, long I stood 
there wondering, fearing, 
Doubting, dreaming dreams no mortal ever 
dared to dream before; 
But the silence was unbroken, and the stillness 
gave no token, 
And the only word there spoken was the whis-
pered word, “Lenore?” 
This I whispered, and an echo murmured back 
the word, “Lenore!” — 
            Merely this and nothing more. 

Back into the chamber turning, all my soul 
within me burning, 

P’ra esquecer (em vão!) a amada, hoje entre 
hostes celestiais - 
Essa cujo nome sabem as hostes celestiais,

Mas sem nome aqui jamais! 

Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro 
roxo 
Me incutia, urdia estranhos terrores nunca 
antes tais! 
Mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repe-
tindo, 
“É uma visita pedindo entrada aqui em meus 
umbrais; 
Uma visita tardia pede entrada em meus um-
brais.

É só isto, e nada mais.”

E, mais forte num instante, já nem tardo ou 
hesitante, 
“Senhor”, eu disse, “ou senhora, decerto me 
desculpais; 
Mas eu ia adormecendo, quando viestes baten-
do, 
Tão levemente batendo, batendo por meus 
umbrais, 
Que mal ouvi...” E abri largos, franqueando-os, 
meus umbrais.

Noite, noite e nada mais. 

A treva enorme fitando, fiquei perdido recean-
do, 
Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém 
sonhou iguais. 
Mas a noite era infinita, a paz profunda e mal-
dita, 
E a única palavra dita foi um nome cheio de 
ais -
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Soon again I heard a tapping somewhat louder 
than before. 
“Surely,” said I, “surely that is something at my 
window lattice; 
Let me see, then, what thereat is, and this mys-
tery explore — 
Let my heart be still a moment and this mystery 
explore;— 
            ‘Tis the wind and nothing more!” 

Open here I flung the shutter, when, with many 
a flirt and flutter, 
In there stepped a stately Raven of the saintly 
days of yore; 
Not the least obeisance made he; not a minute 
stopped or stayed he; 
But, with mien of lord or lady, perched above 
my chamber door — 
Perched upon a bust of Pallas just above my 
chamber door — 
            Perched, and sat, and nothing more. 
[column 5:]

Then this ebony bird beguiling my sad fancy 
into smiling, 
By the grave and stern decorum of the counte-
nance it wore, 
“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I 
said, “art sure no craven, 
Ghastly grim and ancient Raven wandering 
from the Nightly shore — 
Tell me what thy lordly name is on the Night’s 
Plutonian shore!” 
           Quoth the Raven “Nevermore.”

Much I marvelled this ungainly fowl to hear 
discourse so plainly,

Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus 
ais. 

Isso só e nada mais. 

Para dentro então volvendo, toda a alma em 
mim ardendo, 
Não tardou que ouvisse novo som batendo mais 
e mais. 
“Por certo”, disse eu, “aquela bulha é na minha 
janela. 
Vamos ver o que está nela, e o que são estes 
sinais.” 
Meu coração se distraía pesquisando estes 
sinais.

“É o vento, e nada mais.” 

Abri então a vidraça, e eis que, com muita nega-
ça, 
Entrou grave e nobre um corvo dos bons tem-
pos ancestrais. 
Não fez nenhum cumprimento, não parou nem 
um momento, 
Mas com ar solene e lento pousou sobre os meus 
umbrais, 
Num alvo busto de Atena que há por sobre meus 
umbrais,

Foi, pousou, e nada mais. 

E esta ave estranha e escura fez sorrir minha 
amargura 
Com o solene decoro de seus ares rituais. 
“Tens o aspecto tosquiado”, disse eu, “mas de 
nobre e ousado, 
Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais! 
Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infer-
nais.”

Disse o corvo, “Nunca mais”.
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Though its answer little meaning — little rele-
vancy bore; 
For we cannot help agreeing that no living 
human being 
Ever yet was blessed with seeing bird above his 
chamber door — 
Bird or beast upon the sculptured bust above 
his chamber door, 
            With such name as “Nevermore.” 

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, 
spoke only 
That one word, as if his soul in that one word he 
did outpour. 
Nothing farther then he uttered — not a feather 
then he fluttered — 
Till I scarcely more than muttered “Other frien-
ds have flown before — 
On the morrow he will leave me, as my Hopes 
have flown before.” 
            Then the bird said “Nevermore.” 

Startled at the stillness broken by reply so aptly 
spoken, 
“Doubtless,” said I, “what it utters is its only 
stock and store 
Caught from some unhappy master whom un-
merciful Disaster 
Followed fast and followed faster till his songs 
one burden bore — 
Till the dirges of his Hope that melancholy 
burden bore 
            Of ‘Never — nevermore’.” 

But the Raven still beguiling my sad fancy into 
smiling, 

Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, 
Inda que pouco sentido tivessem palavras tais. 
Mas deve ser concedido que ninguém terá 
havido 
Que uma ave tenha tido pousada nos meus 
umbrais, 
Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre 
seus umbrais,

Com o nome “Nunca mais”. 

Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, 
augusto, 
Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse 
em ais. 
Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em 
meu pensamento 
Perdido, murmurei lento, “Amigo, sonhos - 
mortais 
Todos - todos já se foram. Amanhã também te 
vais”.

Disse o corvo, “Nunca mais”. 

A alma súbito movida por frase tão bem cabida, 
“Por certo”, disse eu, “são estas vozes usuais, 
Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o 
abandono 
Seguiram até que o entono da alma se quebrou 
em ais, 
E o bordão de desesp’rança de seu canto cheio 
de ais

Era este “Nunca mais”. 

Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha 
amargura,
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Straight I wheeled a cushioned seat in front of 
bird, and bust and door; 
Then, upon the velvet sinking, I betook myself 
to linking 
Fancy unto fancy, thinking what this ominous 
bird of yore — 
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and 
ominous bird of yore 
            Meant in croaking “Nevermore.” 

This I sat engaged in guessing, but no syllable 
expressing 
To the fowl whose fiery eyes now burned into 
my bosom’s core; 
This and more I sat divining, with my head at 
ease reclining 
On the cushion’s velvet lining that the lamp-
light gloated o’er, 
But whose velvet-violet lining with the lamp-
light gloating o’er, 
            She shall press, ah, nevermore! 

Then, methought, the air grew denser, perfumed 
from an unseen censer 
Swung by seraphim whose foot-falls tinkled on 
the tufted floor. 
“Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee — by 
these angels he hath sent thee
Respite — respite and nepenthe, from thy me-
mories of Lenore; 
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget 
this lost Lenore!” 
            Quoth the Raven “Nevermore.” 

“Prophet!” said I, “thing of evil! — prophet still, 
if bird or devil! —

Sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus 
umbrais; 
E, enterrado na cadeira, pensei de muita manei-
ra 
Que qu’ria esta ave agoureira dos maus tempos 
ancestrais, 
Esta ave negra e agoureira dos maus tempos 
ancestrais,

Com aquele “Nunca mais”. 

Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizen-
do 
À ave que na minha alma cravava os olhos 
fatais, 
Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando 
No veludo onde a luz punha vagas sobras desi-
guais, 
Naquele veludo onde ela, entre as sobras desi-
guais,

Reclinar-se-á nunca mais! 

Fez-se então o ar mais denso, como cheio dum 
incenso 
Que anjos dessem, cujos leves passos soam 
musicais. 
“Maldito!”, a mim disse, “deu-te Deus, por anjos 
concedeu-te 
O esquecimento; valeu-te. Toma-o, esquece, com 
teus ais, 
O nome da que não esqueces, e que faz esses 
teus ais!”

Disse o corvo, “Nunca mais”. 

“Profeta”, disse eu, “profeta - ou demônio ou ave 
preta!
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Whether Tempter sent, or whether tempest 
tossed thee here ashore, 
Desolate yet all undaunted, on this desert land 
enchanted — 
On this home by Horror haunted — tell me 
truly, I implore — 
Is there — is there balm in Gilead? — tell me — 
tell me, I implore!” 
            Quoth the Raven “Nevermore.” 

“Prophet!” said I, “thing of evil! — prophet still, 
if bird or devil! 
By that Heaven that bends above us — by that 
God we both adore — 
Tell this soul with sorrow laden if, within the 
distant Aidenn, 
It shall clasp a sainted maiden whom the angels 
name Lenore — 
Clasp a rare and radiant maiden whom the 
angels name Lenore.” 
            Quoth the Raven “Nevermore.” 

“Be that word our sign of parting, bird or 
fiend!” I shrieked, upstarting — 
“Get thee back into the tempest and the Night’s 
Plutonian shore! 
Leave no black plume as a token of that lie thy 
soul hath spoken! 
Leave my loneliness unbroken! — quit the bust 
above my door! 
Take thy beak from out my heart, and take thy 
form from off my door!” 
            Quoth the Raven “Nevermore.” 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still 
is sitting

Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a 
meus umbrais, 
A este luto e este degredo, a esta noite e este 
segredo, 
A esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a 
quem atrais 
Se há um bálsamo longínquo para esta alma a 
quem atrais!

Disse o corvo, “Nunca mais”. 

“Profeta”, disse eu, “profeta - ou demônio ou ave 
preta! 
Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e 
mortais. 
Dize a esta alma entristecida se no Éden de 
outra vida 
Verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, 
Essa cujo nome sabem as hostes celestiais!”

Disse o corvo, “Nunca mais”. 

“Que esse grito nos aparte, ave ou diabo!”, eu 
disse. “Parte! 
Torna à noite e à tempestade! Torna às trevas 
infernais! 
Não deixes pena que ateste a mentira que dis-
seste! 
Minha solidão me reste! Tira-te de meus um-
brais! 
Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus 
umbrais!”

Disse o corvo, “Nunca mais”. 

E o corvo, na noite infinda, está ainda, está 
ainda
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On the pallid bust of Pallas just above my cham-
ber door; 
And his eyes have all the seeming of a demon’s 
that is dreaming, 
And the lamp-light o’er him streaming throws 
his shadow on the floor; 
And my soul from out that shadow that lies 
floating on the floor 
            Shall be lifted — nevermore! 

o alvo busto de Atena que há por sobre os meus 
umbrais. 
Seu olhar tem a medonha cor de um demônio 
que sonha, 
E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há 
mais e mais,

Libertar-se-á... nunca mais! 

5.2 Walt Whitman 

Walt Whitman  tem sua vida ligada à Nova York do século XIX. Foi 
influenciado pelo pensamento do filósofo Emerson, particularmente 
quanto ao inconformismo, crença da igualdade democrática e no direito 
individual. Em 1855, publicou 13 poemas que constituíram a primeira 
versão de Leaves of Grass. Na segunda versão foram acrescentados mais 
124, constituindo seções ou blocos como Calamus e Children of Adam. 
Se Children of Adam compreende poemas de teor sexual, tendo causa-
do polêmica e problemas para o autor no seu tempo, os poemas (39 na 
edição de 1881) de Calamus foram aceitos como inocentes composições 
sobre camaradagem e amor fraterno (curiosamente, no século XX, os 
primeiros passaram a ser assimilados e os outros tomados como mani-
festo de amor homossexual). Veja um exemplo de cada seção:

Tradução

Ages and Ages Returning at Intervals 

Ages and ages returning at intervals,
Undestroy’d, wandering immortal,
Lusty, phallic, with the potent original lois, 
I, chanter of Adamic songs,
Through the new garden the West, the great 
cities calling,

Eras e Eras Retornando em Intervalos

Eras e eras retornando em intervalos,
Indestruído, vagando imortal,
Robusto, fálico, com o púbis potente original, 
perfeitamente doce,
Eu, cantador de canções adâmicas,
Pelo novo jardim o Ocidente, as grandes cidades 
invocando,
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Deliriate, thus prelude what is generated, offe-
ring these, offering mysef
Bathing myself, bathing my songs in Sex,
Offspring of my loins.    

This Moment Yearning and  
Thoughtful

This moment yearning and thoughtful sitting 
alone,
It seems to me there are other men in other 
lands yearning and

Thoughtful
It seems to me I can look over and behold them 
in Germany,

Italy, France, Spain,
Or far, far away, in China, or in Russia or Japan, 
talking other

Dialects,
And it seems to me if I could know those men 
in my own lands,
O I know we should be brethren and lovers,
I know I should be happy with them.

  (from Calamus)

I Dream’d in a Dream. 

I dream’d in a dream I saw a city invincible to 
the attacks of the

 whole of the rest of the earth
I dram’d that was the new city of Friends,          

Frenesiado, deste modo preludio o que é gerado, 
oferecendo estas, oferecendo-me
Banhando-me, banhando minhas canções em 
Sexo,
Sangue do meu sangue.

Neste Momento Terno e Pensativo

Neste momento terno e pensativo
aqui sentado só,
sinto que existem noutras terras outros homens
ternos e pensativos,
sinto que posso dar uma espiada
por cima e avistá-los
na França, Espanha, Itália e Alemanha,
ou longe mais ainda
no Japão, China ou Rússia,
falando outros dialetos,
e sinto que se me fosse possível
conhecer estes homens
eu poderia bem ligar-me a eles 
como acontece com homens da minha terra,
ah e sei que poderíamos 
ser irmãos ou amantes
e com eles eu estaria feliz.

Sonhei num Sonho

Sonhei num sonho que eu vi uma cidade inven-
cível a todos os ataques do resto da terra
Sonhei que era a nova cidade dos Amigos,
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Nothing was greater there than the quality  the 
rest

It was seen every hour in the actions of the men 
of that city,
And in all their looks and words.

(from Calamus)

Nada era maior lá do que a qualidade do amor 
robusto, ele guiava todo o resto

Ele era visto toda hora nas ações dos homens 
daquela cidade,

E em todos os seus aspectos e palavras.

Da sua experiência como enfermeiro na Guerra Civil, resultou o famoso 
poema Drum-Taps. Drum-Taps é um conjunto de 43 poemas sobre a 
Guerra Civil. Os textos falam do profundo envolvimento emocional de 
Whitman no conflito, com os modos dos poemas variando da contem-
plação distanciada ao excitamento. Há nos poemas uma notável per-
cepção do sofrimento humano: trata-se, como se vê, de uma dimensão 
experiencial antes do que uma dimensão ética, aprofundando a relação 
entre estética e Guerra. 

Tradução

Reconciliation

Word over all, beautiful as the Sky,
Beautiful that war and all its deeds of carnage 
must in time be

utterly lost,
That the hands of the sisters Death and Night in-
cessantly softly

wash again, and ever again, this soil’d world;
For my enemy is dead, a man divine as myself is 
dead,
I look where he lies white-faced and still in the 
coffin – I draw 

near,
Bend down and touch lightly with my lips the 
white face in the

coffin. 
(from Drum-Taps)

Reconciliação

Palavra acima de todas, bonita
que nem o céu: é uma beleza que a guerra
e todos os seus atos de carnagem
devam em tempo perder-se
definitivamente,
que as mãos da Noite e da Morte, duas irmãs,
suavemente e sem parar, uma vez mais 
lavem, e sempre mais,
a sujeira do mundo:
se o meu inimigo é morto, 
divino igual a mim é morto um homem,
- e chego perto e me curvo
e toco levemente com os meus lábios
a face descorada dentro do caixão.
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Na edição de 1867 de Leaves of Grass, foram incluídos When Lilacs Last 
in the Dooryard Boom’d e O Captain! My Captain!, em tributo a Lincoln, 
que farão parte da seção intitulada Memories of President Lincoln. 

When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d é uma elegia em homenagem 
ao Presidente Lincoln, assassinado por um ator no Ford’s Theater em 
Washington, D.C., em 14 de abril de 1865. Ainda que o assassinato fosse 
o pretexto para o poema, a elegia é mais do que o factual: as considera-
ções históricas dão lugar a proposições universais (a morte em si), por 
meio de uma escrita refinada e controlada. Enquanto elegia, o poema vai 
do luto à consolação, com flutuações de emoções, que lembram uma es-
trutura musical. Três símbolos conduzem o poema: a estrela, vinculada 
ao homem que morreu; a flor lilás, com a renovação; e o sabiá (tordo), ao 
cantor visionário. Além disso, nuvens são relacionadas com a opressão 
e o pântano, com a revelação. O poema, assim, é voltado para o mundo 
natural, e a ele retorna. A morte é igualmente naturalizada: é desdo-
bramento da vida contínua, o que constitui na poética de Whitman o 
conhecimento sagrado da morte. No fim, os símbolos antagônicos são 
reconciliados na própria experiência de conhecimento da vida. 

Tradução

1

When lilac last in the dooryard bloom’d 
And the great star early droop’d in the western 
sky in the night, 
I mourn’d and yet shall mourn with ever-retur-
ning spring.

Ever-returning spring, trinity sure to me you 
bring, 
Lilac blooming penennial and drooping star in 
the west, 
And thought of him I love.

1

Da última vez que lilases floriram no pátio, 
E a grande estrela pendeu antecipada no céu 
ocidental de noite, 
Chorei, e no entanto chorarei com a sempre 
envolvente primavera.

Sempre volvente primavera, a vinda da trindade 
me asseveras, 
Lilás florindo perene e pendente estrela no 
oeste, 
E pensamento naquele que amo.
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2

O powerful western fallen star! 
O shades of night – O moody, tearful night! 
O great star disappear’d – O the black murk that 
hides the star! 
O cruel hands that hold me powerless – O hel-
pless soul of me! 
O harsh surrouding cloud that will not free my 
soul.

3

In the dooryard fronting and old farm-house 
near the white-wash’d palings 
Stands the lilac-bush tall-growing with heart-
shaped leaves of  rich green, 
With many a pointed blossom rising delicate, 
with the perfume strong I love, 
With every leaf a miracle – and from this bush 
in the dooryard, 
With delicate-color’d blossoms and heart-sha-
ped leaves of rich green, 
A spring with its flower I break.

4

In the swamp in secluded recesses, 
A shy and hidden bird is warbling a song.

Solitary the thrush, 
The hermit withdrawn to himself, avoiding the 
settlements, 
Sings by himself a song.

2 

Oh poderosa estrela ocidental caída! 
Oh trevas da noite – Oh noite soturna, lacrimosa! 
Oh grande estrela desaparecida – Oh o escuro 
negro que esconde a estrela! 
Oh mãos cruéis que me mantêm impotente – 
Oh minha alma indefesa! 
Oh áspera nuvem circundante que liberará 
minha alma.

3

No pátio defronte a uma velha casa de fazenda 
da paliçada caiada. 
Está o arbusto de lilás alto e esguio com folhas 
codiformes de fecundo verde, 
Com muitas florescências coloridas e folhas 
cordiformes de fecundo verde, 
Uma vergôntea com sua flor eu quebro.

4

 No pântano em ermos recantos, 
Um pássaro tímido e oculto está trinando uma 
canção.

Solitário o tordo, 
O ermitão absorto consigo mesmo, evitando os 
assentamentos, 
Canta sozinho uma canção.
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Song of  the bleeding throat, 
Death’s outlet song of life, (for well dear brother 
I know, 
If  thou wast not granted to sing thou would’st 
surely die.)

[...]

Canção da garganta sangrante, 
A canção da morte de saída da vida, (pois bem 
caro irmão eu sei, 
Se tu não fosses permitido cantar tu certamente 
morrerias.)

[...]

O Captain! My Captain!, por sua vez, tornou-se um poema muito popu-
lar, acrescentado, em 1881, a Leaves the Grass. Trata-se de uma elegia ao 
presidente morto, construída em torno de uma estrutura métrica regu-
lar e metáforas convencionais: um navio que retorna ao porto vitorio-
so, contudo, com o seu capitão morto. O poema, portanto, possui um 
propósito emocional e histórico, por meio de um discurso que combina 
desencanto e celebração da virtude.

Tradução

O captain! My Captain!

O Captain! My Captain! Our fearful trip is done, 
The ship has weather’d every rack, the prize we 
sought is won, 
The port is near, the bells I hear, the people all 
exuting, 
While follow eyes the steady keel, the vessel 
grim and daring; 
But O heart! Heart! Heart! 
O the bleeding drops of red, 
Where on the deck my Captain lies, 
Fallen cold and dead. 
O captain! My Captain! Rise up and hear the 
bells; 
Rise up – for you the flag is flung – for you the 
bugle trills,

Oh Capitão! Meu Capitão!

Oh Capitão! Meu Capitão! Findou nossa horrível 
jornada, 
O navio superou toda a tormenta, alcançamos a 
meta almejada, 
O porto está próximo, os sinos eu ouço, a gente 
toda exultando, 
Enquanto olhos miram a estável quilha, o casco 
duro e ousado, 
                Mas Oh Coração! Coração! Coração! 
                     Oh os pingos de vermelho sangrados, 
                            Onde jaz no convés meu Capitão. 
                                          Prostrado morto e gelado. 
Oh Capitão! Meu Capitão! Levanta e os sinos 
escuta; 
Levanta – por ti a bandeira é alçada – por ti 
trina a corneta,
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For you blouquets and ribbon’d wreaths – for 
you the shores a-crowding, 
For you they call, the swaying mass, their eager 
faces turning; 
Here Captain! Dear father! 
This arm beneath you head! 
It is some dream that on the deck, 
You’ve fallen cold and dead.

My Captain does not answer, his lips are pale 
and still, 
My father does not feel my arm, he has no pulse 
nor will, 
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage 
closed and done, 
From fearful trip the victor ship comes in with 
object won; 
Exult O shores, and ring O bells! 
But I with mournful tread, 
Walk the deck my Captain lies, 
Fallen cold and dead.

Por ti os buquês e coroas com fitas – por ti as 
praias se apinham, 
Por ti chamam, a massa agitada, seus rostos 
ansiosos virando; 
                       Eis Capitão! Pai estimado! 
                             Sob tua cabeça este braço! 
                                     É algum sonho lá no convés. 
                                          Prostraste morto e gelado.

Meu Capitão não responde, seus lábios, pálidos, 
calados. 
Meu pai não sente meu braço, não tem pulso ou 
vontade, 
O navio ancorado são e salvo, encerrada e finda 
a jornada, 
Da horrível jornada o navio vencedor adentra 
com o fim conquistado; 
     Exultai Oh praias e Oh sinos! 
           Mas eu com passo pesado, 
               Percorro o convés onde jaz meu Capitão, 
                     Prostrado, morto e gelado.

Whitman influenciou grandes poetas posteriores a ele (Mallarmé, Rim-
baud, Maiakowski, Pound), sendo celebrado mesmo no Brasil contem-
porâneo por poetas como Paulo Leminski, que o chamou de “o pai do 
verso livre, o pai do verso louco, o pai do verso novo”, lembrando que 
o poeta Whitman celebrou o otimismo ativista de um povo diante da 
“vertigem da abertura de inimaginadas fronteiras geográficas, econômi-
cas e técnicas. E também emocionais, existenciais e pessoais”. Inaugu-
rou a linhagem vitalista de escritores norte-americanos (Jack London, 
Hemingway, Kerouac etc.): o “homem de ação, da estrada, da aventura, 
do mundo”. Isso sob uma retórica (rétor, aquilo que quer convencer) 
entre a poesia e a prosa, persuasiva, portanto, e inspirada.

Sua poesia foi totalmente nova a seu tempo, tanto em forma, a rigor 
o primeiro poeta a fazer versos livres dos duros deveres da métrica, 
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quanto no tratamento dos temas: sob o influxo do transcendentalismo, 
abordou o homem natural, o amor sensual e a inocência primitiva. Le-
aves of Grass é um raro exemplo de work in progress: sua construção 
acompanhou a sua existência. Sua lírica contém certa tristeza pelo des-
tino da América, contra o que respondia com esperança e entusiasmo. 
O resultado dos seus versos longos pode ser retórico, insistente, mas 
tais efeitos são riscos de sua poética grandiloquente, que ele apresentava 
assim: “We need a language fanned by breath of nature, which leaps 
overhead, cares mostly for impetus and effects, and for what it plants 
and invigorates to grow”. 

5.3 William Butler Yeats

Considerado, por muitos, o maior poeta de língua inglesa do século XX, 
Yeats teve a sua vida associada ao movimento nacionalista irlandês, à 
retomada e releitura da mitologia celta e ao ativismo cultural (fundou 
o conceituado The Abbey Theatre em Dublin e recebeu o Prêmio Nobel 
de Literatura, em 1923). Além de poesia, escreveu peças teatrais (The 
Land of Heart’s Desire, Cathleen ni Houlihan etc.), ensaios, narrativas 
folclóricas, textos autobiográficos e elaborou um sistema filosófico de 
matriz gnóstica, que buscava entender a história da humanidade por 
ciclos simbólicos e que resultou na obra The Vision, de 1924 (“To me it 
means a last act of defence agaisnt the chaos of the world”, afirmou Ye-
ats sobre a obra). De fato, a leitura do mundo sob o influxo místico e do 
ocultismo vai constituir-se numa marca da poesia de Yeats. De família 
de artistas, Yeats viveu em Londres, mas cedo voltou para Dublin. Em 
1889 publicou The Wanderings of Oisin and other poems, obra marca-
da fortemente pela era heroica celta. No volume está incluído o famoso 
poema “Down by the Salley Gardens” e o não menos famoso “The Lake 
Isle of Innisfree”, com referência saudosa à cidade de Sligo, lugar mítico 
do oeste da Irlanda, onde Yeats viveu. È quase lendária a sua paixão 
não correspondida por Maud Gonne, atriz e ativista política do perí-
odo revolucionário irlandês, do que resultaram vários poemas (assim 
como a profunda amizade com Lady Gregory, senhora que cultivava 
as artes, também assimilada pelo seu universo ficcional). Seguem os li-
vros de poemas The Wind Among de Reeds, permeado por um lirismo 
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simbolista, com acento de amor ferido, onde está incluído o seu poema 
mais popular, “He Wishes for the Cloths of Heaven”; The Green Hel-
met and Other Poems, onde aparecem “No Second Troy”, “The Mask” 
e “Against the unworthy praise”; Responsabilities: Poems and a Play, 
obra já marcada por questões contemporâneas, como em “To a Shade”, 
“The Grey Rock”, “The Cold Heaven”, “September 1913” e o muito di-
fundido “A Coat”. Das execuções de patriotas irlandeses no levante de 
1916, amigos de Yeats, resultou um dos mais famosos poemas do século, 
“Easter 1916”; The Wild Swans at Coole é um conjunto de poemas volta-
dos para o passado, com as imagens e símbolos iluminando o presente 
– “An Irish Man Foresees his Death”, “The Fisherman” etc.; Michael 
Robartes and the Dancer inclui os versos apocalípticos do notável “The 
Second Coming”; em 1928, é publicado Four Plays for Dancers, onde a 
temática do passado celta é abandonada em favor da experimentação 
formal em diálogo com o teatro Noh japonês; The Tower é uma obra da 
maturidade, refinada reflexão sobra a existência e a humanidade des-
de o ponto de vista do entrelaçamento de religiosidade, estética e vida 
prática, a exemplo dos poemas “Sailing to Byzantium”, “The Tower”, 
“Among the School Children”. Ao contrário da amargura de The To-
wer, The Winding Stairs (1933) é mais exultante, como nos clássicos “A 
Dialogue to Self and Soul”, “Coole Park” e “Vacilattion”. Publicou ainda 
A Full Moon in March e Last Poems and Plays, onde está “Under Ben 
Bulden”, do qual foi extraído seu epitáfio: “Cast a cold eye On life, on 
death, Horseman, pass by”. Yeats, atravessado pelo simbolismo místico 
do seu tempo, tornou-se, pela humanidade de seus poemas, poeta do 
mundo, como afirmou Eliot: ele é um daqueles poetas “whose history 
is the history of their own time, whose are a part of the consciousness 
of an age which cannot be understood without them”. Vamos ler alguns 
destes poemas de Yeats:

Tradução

“He Wishes for the Cloths of Heaven”

Had I the heavens’ embroidered cloths, 
Enwrought with golden and silver light, 
The blue and the dim and the dark cloths

Ele deseja as roupas do Paraíso

Fossem meus os tecidos bordados dos céus, 
Ornamentados com luz dourada e prateada, 
Os azuis e negros e pálidos tecidos
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Of night and light and the half light, 
I would spread the cloths under your feet: 
But I, being poor, have only my dreams; 
I have spread my dreams under your feet; 
Tread softly because you tread on my dreams. 

“A Coat”

I made my song a coat 
Covered with embroideries 
Out of old mythologies 
From heel to throat; 
But the fools caught it, 
Wore it in the world’s eyes 
As though they’d whrought it. 
Song, let them take it, 
For there’s more enterprise 
In walking naked.

“Easter 1916”

 I HAVE met them at close of day 
Coming with vivid faces 
From counter or desk among grey 
Eighteenth-century houses. 
I have passed with a nod of the head 
Or polite meaningless words, 
Or have lingered awhile and said 
Polite meaningless words, 
And thought before I had done 
Of a mocking tale or a gibe 
To please a companion

Da noite, da luz e da meia-luz, 
Os estenderia sob os teus pés. 
Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus 
sonhos. 
Eu estendi meus sonhos sob os teus pés 
Caminha suavemente, pois caminhas sobre 
meus sonhos.

“Uma manta”

Para o meu canto fiz uma manta 
Bordada com fantasias 
De antigas mitologias 
Do calcanhar à garganta; 
E os tolos em seu proveito 
Exibiram sua beleza 
Como se a tivessem feito. 
Canção, aceita o ocorrido: 
Existe maior proeza 
No andar despido.

“Páscoa de 1916”

Encontrava os seus vívidos semblantes 
Quando voltavam ao cair da noite 
De escritório ou balcão, entre o cinzento 
Do casario do século dezoito. 
Saudava-os com aceno de cabeça 
Ou palavras corteses e vazias, 
Ou me detinha a lhes dizer sem pressa 
Palavras corteses e vazias, 
Não concluindo sem lembrar primeiro 
Um chiste ou caso sem tom de menoscabo 
Capaz de divertir um companheiro
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Around the fire at the club, 
Being certain that they and I 
But lived where motley is worn: 
All changed, changed utterly: 
A terrible beauty is born.

That woman’s days were spent 
In ignorant good-will, 
Her nights in argument 
Until her voice grew shrill. 
What voice more sweet than hers 
When, young and beautiful, 
She rode to harriers? 
This man had kept a school 
And rode our winged horse; 
This other his helper and friend 
Was coming into his force; 
He might have won fame in the end, 
So sensitive his nature seemed, 
So daring and sweet his thought. 
This other man I had dreamed 
A drunken, vainglorious lout. 
He had done most bitter wrong 
To some who are near my heart, 
Yet I number him in the song; 
He, too, has resigned his part 
In the casual comedy; 
He, too, has been changed in his turn, 
Transformed utterly: 
A terrible beauty is born.

Hearts with one purpose alone 
Through summer and winter seem 
Enchanted to a stone 
To trouble the living stream. 
The horse that comes from the road. 

Sentado ao pé do fogo lá no clube, 
Pois enxergava toda aquela gente 
Vestida de arlequim – assim como eu; 
Tudo mudou, mudou completamente: 
Terrível beleza nasceu.

Ah, aquela mulher passava o dia 
Na boa vontade de ignorância atroz, 
E a noite inteira discutia, 
Até esganiçar a voz. 
Que voz se comparava à maravilha 
Da sua, quando jovem e formosa 
Galopava ao encalço da matilha? 
Este homem por sua vez tinha uma escola. 
E o cavalo com asas cavalgava; 
Este outro, auxiliar seu e amigo, flama 
Com sua sensibilidade rara 
E o pensamento ameno e vigoroso. 
Enfim, aquele outro homem eu sonhara  
Um bêbado grosseiro e pretensioso. 
Com pessoas que próximas me estão  
Ele fora em verdade bem cruel; 
Entretanto, eu o incluo na canção, 
Porque também deixou o seu papel 
Nesta comédia inconsequente; 
Também mudança trágica sofreu, 
E transformou-se inteiramente: 
Terrível beleza nasceu.

Corações onde um só desígnio medra. 
Seja no inverno ou na estação estiva. 
Mudam-se por encanto numa pedra 
Que turba o fluxo da corrente viva. 
O cavalo a chegar da estrada além, 
O cavaleiro, o pássaro que avança
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The rider, the birds that range 
From cloud to tumbling cloud, 
Minute by minute they change; 
A shadow of cloud on the stream 
Changes minute by minute; 
A horse-hoof slides on the brim, 
And a horse plashes within it; 
The long-legged moor-hens dive, 
And hens to moor-cocks call; 
Minute by minute they live: 
The stone’s in the midst of all.

Too long a sacrifice 
Can make a stone of the heart. 
O when may it suffice? 
That is Heaven’s part, our part 
To murmur name upon name, 
As a mother names her child 
When sleep at last has come 
On limbs that had run wild. 
What is it but nightfall? 
No, no, not night but death; 
Was it needless death after all? 
For England may keep faith 
For all that is done and said. 
We know their dream; enough 
To know they dreamed and are dead; 
And what if excess of love 
Bewildered them till they died? 
I write it out in a verse - 
MacDonagh and MacBride 
And Connolly and Pearse 
Now and in time to be, 
Wherever green is worn, 
Are changed, changed utterly: 
A terrible beauty is born.  

De trambolhante nuvem para nuvem, 
Minuto por minuto têm mudança; 
Altera-se minuto por minuto 
A sombra de uma nuvem na corrente; 
Escorrega na margem uma pata, 
E um cavalo chapinha mais à frente; 
Chamando o macho para o seu reduto. 
Mergulha a ave do brejo em rebuliço; 
Todos vivem minuto por minuto; 
A pedra está no meio de tudo isso.

Um sacrifício prolongado 
Pode mudar em pedra o coração. 
Quando terá bastado? 
Este é o quinhão do Céu, nosso quinhão: 
Apenas sussurrar nome por nome, 
Qual mãe chamando o filho com doçura 
Depois que o sono finalmente doma 
Seus membros após tanta travessura. 
E não é só o anoitecer, o ocaso? 
Oh não, não é o anoitecer, foi morte; 
E não foi morte inútil por acaso? 
Pois talvez a Inglaterra nos liberte 
E a palavra que deu seja mantida. 
De seu sonho sabemos o bastante; 
Eles sonharam e hoje estão sem vida; 
E não foi um amor avassalante 
Que os arrastou para a fatalidade? 
Vou expô-lo em meu verso... 
MacDonagh e MacBride, 
E Connolly e Pearse, 
Agora e para frente, 
Onde se usar o verde que era seu, 
Mudaram, e mudaram totalmente: 
Terrível beleza nasceu.
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“The Second Coming”

Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
The blood-dimmed tide is loosed, and 
everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity. 

Surely some revelation is at hand; 
Surely the Second Coming is at hand. 
The Second Coming! Hardly are those words out 
When a vast image out of Spiritus Mundi 
Troubles my sight: somewhere in sands of the 
desert 
A shape with lion body and the head of a man, 
A gaze blank and pitiless as the sun,  
Is moving its slow thighs, while all about it 
Reel shadows of the indignant desert birds. 
The darkness drops again; but now I know 
That twenty centuries of stony sleep 
Were vexed to nightmare by a rocking cradle, 
And what rough beast, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born?

“Sailing to Byzantium”

THAT is no country for old men. The young 
In one another’s arms, birds in the trees 
- Those dying generations - at their song, 
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,

“A segunda vinda”

A girar e a girar, num amplo círculo,  
O falcão já não ouve o falcoeiro:  
As coisas desmoronam, sem um centro;  
Mera anarquia alastra-se no mundo;  
Cresce uma onda de sangue, e em toda parte  
Se afoga a cerimônia da inocência;  
Hesitam os melhores, e os piores  
Estão cheios de acesa intensidade. 

Por certo é próximo um desvelamento;  
Por certo é próxima a Segunda Vinda.  
Segunda Vinda! Ah, mal o pronuncio,  
E vasta imagem do Spiritus Mundi  
Turva meu olho: algures, no deserto,  
Uma forma de leão com rosto de homem –  
Olhar vazio e duro como o sol –  
As lentas coxas move, enquanto em volta  
Pairam sombras de pássaros irados.  
Desce a treva outra vez; mas sei agora  
Que vinte séculos de um sono pétreo  
Levou ao pesadelo um simples berço;  
E, chegada a ocasião, que rude fera  
Se arrasta até Belém para nascer?

Velejando para Bizâncio

Aquela não é terra para velhos. Gente  
jovem, de braços dados, pássaros nas ramas  
— gerações de mortais — cantando alegremente, 
salmão no salto, atum no mar, brilho de escamas, 
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Fish, flesh, or fowl, commend all summer long 
Whatever is begotten, born, and dies. 
Caught in that sensual music all neglect 
Monuments of unageing intellect.

An aged man is but a paltry thing, 
A tattered coat upon a stick, unless 
Soul clap its hands and sing, and louder sing 
For every tatter in its mortal dress, 
Nor is there singing school but studying 
Monuments of its own magnificence; 
And therefore I have sailed the seas and come 
To the holy city of Byzantium.

O sages standing in God’s holy fire 
As in the gold mosaic of a wall, 
Come from the holy fire, perne in a gyre, 
And be the singing-masters of my soul. 
Consume my heart away; sick with desire 
And fastened to a dying animal 
It knows not what it is; and gather me 
Into the artifice of eternity.

Once out of nature I shall never take 
My bodily form from any natural thing, 
But such a form as Grecian goldsmiths make 
Of hammered gold and gold enamelling 
To keep a drowsy Emperor awake; 
Or set upon a golden bough to sing 
To lords and ladies of Byzantium 
Of what is past, or passing, or to come.

Apeixe, ave ou carne glorificam ao sol quente  
tudo o que nasce e morre, sêmen ou semente.  
Ao som da música sensual, o mundo esquece  
as obras do intelecto que nunca envelhece. 

Um homem velho é apenas uma ninharia,  
trapos numa bengala à espera do final,  
a menos que a alma aplauda, cante e ainda ria  
sobre os farrapos do seu hábito mortal;  
nem há escola de canto, ali, que não estude  
monumentos de sua própria magnitude.  
Por isso eu vim, vencendo as ondas e a distân-
cia, em busca da 
cidade santa de Bizâncio. 

Ó sábios, junto a Deus, sob o fogo sagrado,  
como se num mosaico de ouro a resplender,  
vinde do fogo santo, em giro espiralado,  
e vos tornai mestres-cantores do meu ser .  
Rompei meu coração, que a febre faz doente  
e, acorrentado a um mísero animal morrente,  
já não sabe o que é; arrancai-me da idade  
para o lavor sem fim da longa eternidade. 

Livre da natureza não hei de assumir  
conformação de coisa alguma natural,  
mas a que o ourives grego soube urdir  
de ouro forjado e esmalte de ouro em tramas,  
para acordar do ócio o sono imperial;  
ou cantarei aos nobres de Bizâncio e às damas,  
pousado em ramo de ouro, como um pássa-  
ro, o que passou e passará e sempre passa.

Atravessando um período de transição da literatura tardia da era vi-
toriana para o modernismo e suas alternativas, a obra de Yeats não é 
inferior, enquanto força expressiva e pensamento, à filosofia, à música 
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e à pintura de seu tempo. Sua poesia contém uma carga de obscuridade 
que pressupõe tantas significações quantos leitores encontrar ao longo 
do tempo. A farta simbologia de raiz mitológica favorece o propósito de 
distanciamento e retorno à realidade comum, pela criação de pequenos 
mundos. O universo celta oferecia uma alternativa antiurbana, antime-
cânica e antimaterialista que mesclava os mundos físico e metafísico, 
sensual e espiritual. À maneira de Tennyson, sua primeira poesia vai ser 
marcada pela repetição lânguida de estruturas. Nesse sentido, o escapis-
mo do imaginário celta extrapola o contexto irlandês. Daquelas visões 
vagas a sua poesia torna-se uma profunda especulação sobre o amor e a 
natureza do universo e sobre a intensidade política do estabelecimento 
de um Estado. O mundo é tomado no seu fluxo perpétuo, com poemas 
que vão da evocação de um passado ideal à profecia, da agonia pessoal 
sobre o processo de envelhecimento à celebração da história cultural. 
“The Second Coming” comunga com uma visão composta de destino 
e história, ao sugerir que uma terrível revelação está próxima, ao pas-
so que em “Sailing to Byzantium” retorna a uma cultura idealizada e 
emblemática. Por outro lado, sua reação à 1ª Guerra ou à demanda re-
volucionária foi marcada pela desilusão em relação a certo patriotismo, 
no que vai influenciar as gerações seguintes. Como todo grande poeta, 
sua obra contém força de ambiguidade, a exemplo do início do poema 
“Vacillation”: “Between extremities/ Man runs his course”.

5.4 T.S. Eliot 

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) nasceu em St. Louis, Estados Unidos. 
De família abastada, estudou em Harvard, onde intensificou a sua for-
mação literária, notadamente com acento antirromântico e conteúdo 
filosófico. Após 1914, estabeleceu-se em Londres, tornando-se, em 1927, 
cidadão inglês. Foi, por muitos anos, editor. Seus primeiros poemas fo-
ram publicados em 1917, Prufrock and Other Observations, seguido de 
Ara vos prec, no qual está o conhecido “Gerontion”. Sua obra-prima, 
entretanto, é The Waste Land, livro editorialmente revisado por Ezra 
Pound e publicado em 1922. Poems 1909-1925 contém o celebrado po-
ema “The Hollow Men”, assim como Poems 1909-1935 contem “Ash 
Wednesday” e fragmentos de “Sweeney Agonistes”. Obra da maturida-
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de é Four Quartets (1943), reunindo os poemas longos “Burnt Norton”, 
“East Coker”, “The Dry Salvages” e “Little Gidding”. Eliot é popular até 
hoje em função do musical The Cats, baseado no seu livro de poemas 
para crianças, publicado em 1939, Old Possum’s Book of Practical Cats.  
Eliot obteve ainda enorme sucesso comercial como dramaturgo: Murder 
in the Cathedral é, talvez, a mais conhecida peça em versos do século 
XX, assim como são famosas The Family Reunion e The Cocktail Party. 
Além disso, Eliot insere-se na tradição dos poetas-críticos: sua obra po-
ética encontra respaldo teórico em seus conjuntos de ensaios não menos 
célebres, a exemplo de On Poetry and Poets, tendo embasado a corrente 
teórica conhecida como “New Criticism”. Eliot ganhou o prêmio Nobel 
de Literatura em 1948.

Tradução

The Waste Land

1922

T.S. Eliot

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis 
meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri 
dicerent: Σίβυλλα τί ϑέλεις; respondebat illa: 
ἀποϑανεῖν ϑέλω.

For with my own eyes I saw the Sibyl hanging in a 
bottle, and when the young boys asked her, ‘Sibyl, 
what do you want?’, she replied, ‘I want to die’

For Ezra Pound 

il miglior fabbro.

I. The Burial of the Dead 

II. A Game of Chess

III. The Fire Sermon

IV. Death By Water

V. What the Thunder Said

 A Terra Desolada

1922

(tradução: Ivan Junqueira)
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I. The Burial of the Dead

April is the cruelest month, breeding  
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain. 
Winter kept us warm, covering 
Earth in forgetful snow, feeding 
A little life with dried tubers. 
Summer surprised us, coming over the Starn 
bergersee 
With a shower of rain; we stopped in the 
colonnade, 
And went on in sunlight, into the Hofgarten, 
And drank coffee, and talked for an hour. 
Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt 
deutsch.  
And when we were children, staying at the arch 
duke‘s, 
My cousin‘s, he took me out on a sled, 
And I was frightened. He said, Marie, 
Marie, hold on tight. And down we went. 
In the mountains, there you feel free. 
I read, much of the night, and go south in the 
winter. 

What are the roots that clutch, what branches 
grow 
Out of this stony rubbish? Son of man,  
You cannot say, or guess, for you know only 
A heap of broken images, where the sun beats, 
And the dead tree gives no shelter, the cricket 
no relief,  
And the dry stone no sound of water. Only

I. O Enterro dos Mortos

Abril é o mais cruel dos meses, germina 
Lilases da terra morta, mistura 
Memória e desejo, aviva 
Agônicas raízes com a chuva da primavera. 
O inverno nos agasalhava, envolvendo 
A terra em neve deslembrada, nutrindo 
Com secos tubérculos o que ainda restava de vida. 
O verão nos surpreendeu, caindo do Starnber-
gersee 
Com um aguaceiro. Paramos junto aos pórticos 
E ao sol caminhamos pelas aleias do Hofgarten, 
Tomamos café, e por uma hora conversamos.
Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt 
deutsch. 
Quando éramos crianças, na casa do arquiduque, 
Meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. 
E eu tive medo. Disse-me ele, Maria, 
Maria, agarra-te firme. E encosta abaixo desli-
zamos. 
Nas montanhas, lá, onde livre te sentes. 
Leio muito à noite, e viajo para o sul durante o 
inverno.

Que raízes são essas que se arraigam, que ramos 
se esgalham 
Nessa imundície pedregosa? Filho do homem 
Não podes dizer, ou sequer estimas, porque 
apenas conheces 
Um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol, 
E as árvores mortas já não mais te abrigam, 
nem te consola o  canto dos grilos, 
E nenhum rumor de água a latejar na pedra 
seca. Apenas
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There is shadow under this red rock, 
(Come in under the shadow of this red rock), 
And I will show you something different from 
either 
Your shadow at morning striding behind you 
Or your shadow at evening rising to meet you; 
I will show you fear in a handful of dust. 

Frisch weht der Wind   
Der Heimat zu 
Mein Irisch Kind 
Wo weilest du?

‘You gave me hyacinths first a year ago; 
‘They called me the hyacinth girl.‘ 
-Yet when we came back, late, from the hyacinth 
garden, 
Your arms full, and your hair wet, I could not 
Speak, and my eyes failed, I was neither 
Living nor dead, and I knew nothing, 
Looking into the heart of light, the silence. 
Oed’ und leer das Meer.  
Madame Sosostris, famous clairvoyante, 
Had a bad cold, nevertheless 
Is known to be the wisest woman in Europe, 
With a wicked pack of cards. Here, said she,  
Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 
(Those are pearls that were his eyes. Look!) 
Here is Belladonna, The Lady of the Rocks, The 
lady of situations. 
Here is the man with three staves, and here the 
Wheel, 
And here is the one-eyed merchant, and  this 
card, 
Which is blank, is something he carries on his 
back, 

Uma sombra medra sob esta rocha escarlate. 
(Chega-te à sombra desta rocha escarlate), 
E vou mostrar-te algo distinto 
De tua sombra a caminhar atrás de ti quando 
amanhece 
Ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se 
elevando; 
Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó.

Frisch weht der Wind 
Der Heimat zu 
Mein Irisch Kind, 
Wo weilest du?

‘Um ano faz agora que os primeiros jacintos me 
deste; 
Chamavam-me a menina dos jacintos.“ 
- Mas ao voltarmos, tarde, do Jardim dos Jacintos, 
Teus braços cheios de jacintos e teus cabelos 
úmidos, não pude 
Falar, e meus olhos se enevoaram, eu não sabia 
Se vivo ou morto estava, e tudo ignorava 
Perplexo ante o coração da luz, o silêncio. 
Oed’ und leer das Meer. 
Madame Sosostris, célebre vidente, 
Contraiu incurável resfriado; ainda assim, 
É conhecida como a mulher mais sábia da 
Europa, 
Com seu trêfego baralho. Esta aqui, disse ela, 
É tua carta, a do Marinheiro Fenício Afogado. 
(Estas são as pérolas que foram seus olhos. Olha!) 
Eis aqui Beladona, a Madona dos Rochedos, 
A Senhora das Situações. 
Aqui está o homem dos três bastões, e aqui a 
Roda da Fortuna, 
E aqui se vê o mercador zarolho, e esta carta, 
Que em branco vês, é algo que ele às costas leva,
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Which I am forbidden to see. I do not find 
The Hanged Man. Fear death by water.  
I see crowds of people, walking round in a ring. 
Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, 
Tell her I bring the horoscope myself: 
One must be so careful these days. 
Unreal City,  
Under the brown fog of a winter dawn,  
A crowd flowed over London Bridge, so many, 
I had not thought death had undone so many.  
Sighs, short and infrequent, were exhaled,  
And each man fixed his eyes before his feet. 
Flowed up the hill and down King William 
Street, 
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 
With a dead sound on the final stroke of nine.  
There I saw one I knew, and stopped him, 
crying: ‚Stetson!  
‘You who were with me in the ships at Mylae! 
‘That corpse you planted last year in your gar-
den, 
‘Has it begun to sprout? Will it bloom this year? 
‘Or has the sudden frost disturbed its bed? 
‘O keep the Dog far hence, that‘s friend to men,  
‘Or with his nails he‘ll dig it up again! 
‘You! Hypocrite lecteur! - mon semblable, - mon 
frère!’

Mas que a mim proibiram-me de ver. Não acho 
O Enforcado. Receia morte por água. 
Vejo multidões que em círculos perambulam. 
Obrigada. Se encontrares, querido, a Senhora 
Equitone, 
Diz-lhe que eu mesma lhe entrego o horóscopo: 
Todo o cuidado é pouco nestes dias. 
Cidade irreal, 
Sob a fulva neblina de uma aurora de inverno, 
Fluía a multidão pela Ponte de Londres, eram 
tantos, 
Jamais pensei que a morte a tantos destruíra. 
Breves e entrecortados, os suspiros exalavam, 
E cada homem fincava o olhar adiante de seus pés. 
Galgava a colina e percorria a King William 
Street, 
Até onde Saint Mary Woolnoth marcava as horas 
Com um dobre surdo ao fim da nona badalada. 
Vi alguém que conhecia, e o fiz parar, aos gritos: 
„Stetson, 
Tu que estiveste comigo nas galeras de Mylae! 
O cadáver que plantaste ano passado em teu 
jardim 
Já começou a brotar? Dará flores este ano? 
Ou foi a imprevista geada que o perturbou em 
seu leito? 
Conserva o Cão à distância, esse amigo do homem, 
Ou ele virá com suas unhas outra vez desenter-
rá-lo! 
Tu! Hypocrite lecteur! - mon semblable -, mon 
frère!“

Eliot, como teórico de seu próprio fazer poético, vai de uma maneira ge-
ral questionar os significados e criar composições em que os conteúdos 
sejam imprevisíveis nas suas significações. O equilíbrio entre o conteú-
do de expressão e o modo de expressão é posto de lado em favor deste 
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último. O foco se fixa no estilo, fato potencializado pela anormalidade: 
“linguagem sem palavra e palavra sem linguagem”, disse em seu Ash 
Wednesday (efeito muitas vezes obtido pela determinação pelo artigo 
da palavra com emprego inusitado). Daí, para Eliot, a importância da 
técnica na composição de poemas, por ele comparada à perfeição da fa-
bricação de uma máquina. Nesse sentido, é importante o trabalho com 
material histórico heterogêneo: seu The Waste Land combina símbolos 
da lenda do Graal, do Upanishad e da Bíblia, além de referência implí-
cita a vários autores da tradição literária, como Shakespeare e Dante. 
Configura-se um “mosaico de citações”. É muito famoso o final de The 
Waste Land onde Eliot repete várias vezes a sílaba sem sentido Da, o que 
gera fragmentos de uma frase budista, que por sua vez se insere num 
grupo de palavras sânscritas, num procedimento musical que realiza 
a ideia de significados que emergem do jogo formal e rítmico. No meio 
daqueles ecos no final da obra, Eliot coloca um verso: “Eu escorei estes 
fragmentos contra as minhas ruínas”. Veja a parte V de The Waste Land:

Tradução

V. What the Thunder Said

After the torchlight red on sweaty faces 
After the frosty silence in the gardens 
After the agony in stony places 
The shouting and the crying 
Prison and palace and reverberation 
Of thunder of spring over distant mountains 
He who was living is now dead 
We who were living are now dying 
With a little patience 
Here is no water but only rock 
Rock and no water and the sandy road 
The road winding above among the mountains 
Which are mountains of rock without water 
If there were water we should stop and drink 
Amongst the rock one cannot stop or think

V. O Que Disse o Trovão

Após a rubra luz do archote sobre suadas faces 
Após o gelado silêncio nos jardins 
Após a agonia em pedregosas regiões 
O clamor e a súplica 
Cárcere palácio reverberação 
Do trovão primaveril sobre longínquas montanhas 
Aquele que vivia agora já não vive 
E nós que então vivíamos agora agonizamos 
Com um pouco de resignação. 
Aqui água não há, mas rocha apenas 
Rocha. Água nenhuma. E o arenoso caminho 
O coleante caminho que sobe entre as montanhas 
Que são montanhas de inaquosa rocha 
Se água houvesse aqui, nos deteríamos a bebê-la 
Não se pode parar ou pensar em meio às rochas
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Sweat is dry and feet are in the sand 
If there were only water amongst the rock 
Dead mountain mouth of carious teeth that 
cannot spit 
Here one can neither stand not lie nor sit 
There is not even silence in the mountains 
But dry sterile thunder without rain 
There is not even solitude in the mountains 
But red sullen faces sneer and snarl 
From doors of mudcracked houses 

If there were water 
And no rock 
If there were rock 
And also water 
And water   
A spring 
A pool among the rock 
If there were the sound of water only 
Not the cicada 
And dry grass singing 
But sound of water over a rock 
Where the hermit-thrush sings in the pine trees 
Drip drop drip drop drop drop drop  
But there is no water 
Who is the third who walks always beside you? 
When I count, there are only you and I together  
But when I look ahead up the white road 
There is always another one walking beside you 
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded 
I do not know whether a man or a woman 
- But who is that on the other side of you? 
What is that sound high in the air  
Murmur of maternal lamentation 
Who are those hooded hordes swarming

Seco o suor nos poros e os pés na areia postos 
Se aqui só água houvesse em meio às rochas 
Montanha morta, boca de dentes cariados que 
já não pode cuspir 
Aqui de pé não se fica e ninguém se deita ou senta 
Nem o silêncio vibra nas montanhas 
Apenas o áspero e seco trovão sem chuva 
Sequer a solidão floresce nas montanhas 
Apenas rubras faces taciturnas que escarnecem 
e rosnam 
A espreitar nas portas de casebres calcinados 
Se água houvesse aqui 
E não rocha 
Se aqui houvesse rocha 
Que água também fosse 
E água 
Uma nascente 
Uma poça entre as rochas 
Se ao menos um sussurro de água aqui se ouvisse 
Não a cigarra 
Ou a canora relva seca 
Mas a canção das águas sobre a rocha 
Onde gorjeia o tordo solitário nos pinheiros 
Drip drop drip drop drop drop drop 
Mas aqui água não há 
Quem é o outro que sempre anda a teu lado? 
Quando somo, somos dois apenas, lado a lado, 
Mas se ergo os olhos e diviso a branca estrada 
Há sempre um outro que a teu lado vaga 
A esgueirar-se envolto sob um manto escuro, 
encapuzado 
Não sei se de homem ou de mulher se trata 
- Mas quem é esse que te segue do outro lado? 
Que som é esse que alto pulsa no espaço 
Sussurro de lamentação materna
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Over endless plains, stumbling in cracked earth 
Ringed by the flat horizon only 
What is the city over the mountains 
Cracks and reforms and bursts in the violet air 
Falling towers 
Jerusalem Athens Alexandria 
Vienna London 
Unreal 
A woman drew her long black hair out tight 
And fiddled whisper music on those strings 
And bats with baby faces in the violet light   
Whistled, and beat their wings 
And crawled head downward down a blackened 
wall 
And upside down in air were towers 
Tolling reminiscent bells, that kept the hours 
And voices singing out of empty cisterns and 
exhausted wells. 
In this decayed hole among the mountains 
In the faint moonlight, the grass is singing 
Over the tumbled graves, about the chapel 
There is the empty chapel, only the wind’s home. 
It has no windows, and the door swings, 
Dry bones can harm no one. 
Only a cock stood on the rooftree 
Co co rico co co rico  
In a flash of lightning. Then a damp gust 
Bringing rain 
Ganga was sunken, and the limp leaves 
Waited for rain, while the black clouds 
Gathered far distant, over Himavant. 
The jungle crouched, humped in silence. 
Then spoke the thunder 
DA

Que embuçadas hordas são essas que enxameiam 
Sobre planícies sem fim, tropeçando nas gretas 
da terra 
Restrita apenas a um raso horizonte arrasado 
Que cidade se levanta acima das montanhas 
Fendas e emendas e estalos no ar violáceo 
Torres cadentes 
Jerusalém Atenas Alexandria 
Viena Londres 
Irreais 
A mulher distendeu com firmeza seus longos 
cabelos negros 
E uma ária sussurrante nessas cordas modulou 
E morcegos de faces infantis silvaram na luz 
violeta, 
Ruflando suas asas, e rastejaram 
De cabeça para baixo na parede enegrecida 
E havia no ar torres emborcadas 
Tangendo reminiscentes sinos, que outrora as 
horas repicavam 
E agudas vozes emergiam de poços exauridos e 
cisternas vazias. 
Nessa cova arruinada entre as montanhas 
Sob um tíbio luar, a relva está cantando 
Sobre túmulos caídos, ao redor da capela 
É uma capela vazia, onde somente o vento fez 
seu ninho. 
Não há janelas, e as portas rangem e gingam, 
Ossos secos a ninguém mais intimidam. 
Um galo apenas na cumeeira pousado 
Cocorocó cocorocó 
No lampejo de um relâmpago. E uma rajada 
úmida 
Vem depois trazendo a chuva 
O Ganga em agonia submergiu, e as flácidas folhas
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Sweat is dry and feet are in the sand 
If there were only water amongst the rock 
Dead mountain mouth of carious teeth that 
cannot spit 
Here one can neither stand not lie nor sit 
There is not even silence in the mountains 
But dry sterile thunder without rain 
There is not even solitude in the mountains 
But red sullen faces sneer and snarl 
From doors of mudcracked houses 

If there were water 
And no rock 
If there were rock 
And also water 
And water   
A spring 
A pool among the rock 
If there were the sound of water only 
Not the cicada 
And dry grass singing 
But sound of water over a rock 
Where the hermit-thrush sings in the pine trees 
Drip drop drip drop drop drop drop  
But there is no water 
Who is the third who walks always beside you? 
When I count, there are only you and I together  
But when I look ahead up the white road 
There is always another one walking beside you 
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded 
I do not know whether a man or a woman 
- But who is that on the other side of you? 
What is that sound high in the air  
Murmur of maternal lamentation 
Who are those hooded hordes swarming

Seco o suor nos poros e os pés na areia postos 
Se aqui só água houvesse em meio às rochas 
Montanha morta, boca de dentes cariados que 
já não pode cuspir 
Aqui de pé não se fica e ninguém se deita ou senta 
Nem o silêncio vibra nas montanhas 
Apenas o áspero e seco trovão sem chuva 
Sequer a solidão floresce nas montanhas 
Apenas rubras faces taciturnas que escarnecem 
e rosnam 
A espreitar nas portas de casebres calcinados 
Se água houvesse aqui 
E não rocha 
Se aqui houvesse rocha 
Que água também fosse 
E água 
Uma nascente 
Uma poça entre as rochas 
Se ao menos um sussurro de água aqui se ouvisse 
Não a cigarra 
Ou a canora relva seca 
Mas a canção das águas sobre a rocha 
Onde gorjeia o tordo solitário nos pinheiros 
Drip drop drip drop drop drop drop 
Mas aqui água não há 
Quem é o outro que sempre anda a teu lado? 
Quando somo, somos dois apenas, lado a lado, 
Mas se ergo os olhos e diviso a branca estrada 
Há sempre um outro que a teu lado vaga 
A esgueirar-se envolto sob um manto escuro, 
encapuzado 
Não sei se de homem ou de mulher se trata 
- Mas quem é esse que te segue do outro lado? 
Que som é esse que alto pulsa no espaço 
Sussurro de lamentação materna
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Datta: what have we given?  
My friend, blood shaking my heart 
The awful daring of a moment’s surrender 
Which an age of prudence can never retract 
By this, and this only, we have existed 
Which is not to be found in our obituaries 
Or in memories draped by the beneficent spider  
Or under seals broken by the lean solicitor 
In our empty rooms 
DA   
Dayadhvam: I have heard the key 
Turn in the door once and turn once only  
We think of the key, each in his prison 
thinking of the key, each confirms a prison 
Only at nightfall, aethereal rumours 
Revive for a moment a broken Coriolanus 
DA 
Damyata: The boat responded 
Gaily, to the hand expert with sail and oar 
The sea was calm, your heart would have 
responded 
Gaily, when invited, beating obedient 
To controlling hands 
    I sat upon the shore 
Fishing, with the arid plain behind me  
Shall I at least set my lands in order? 
London Bridge is falling down falling down 
falling down 
Poi s’ascose nel foco che gli affina  
Quando fiam uti chelidon - O swallow swallow  
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie   
These fragments I have shored against my ruins 
Why then Ile fit you. Hieronymo’s mad againe.  
Datta. Dayadhvam. Damyata.  
   Shantih shantih shantih

Datta: Que demos nós? 
Amigo, o sangue em meu coração se agita 
A tremenda ousadia de um momento de entrega 
Que um século de prudência jamais revogará 
Por isso, e por isso apenas, existimos 
E ninguém o encontrará em nossos necrológios 
Ou nas memórias tecidas pela aranha caridosa 
Ou sob os lacres rompidos do esquálido escrivão 
Em nossos quartos vazios 
DA 
Dayadhvam: ouvi a chave 
Girar na porta uma vez e apenas uma vez 
Na chave pensamos, cada qual em sua prisão 
E quando nela pensamos, prisioneiros nos 
sabemos 
Somente ao cair da noite é que etéreos rumores 
Por instantes revivem um alquebrado Coriolano 
DA 
Damyata: o barco respondeu, 
Alegre; à mão afeita à vela e ao remo 
O mar estava calmo, teu coração teria respondido, 
Alegre, pulsando obediente ao rogo 
De mãos dominadoras 
                      Sentei-me junto às margens a pescar 
Deixando atrás de mim a árida planície 
Terei ao menos minhas terras posto em ordem? 
A Ponte de Londres está caindo caindo caindo 
Poi s’ascose nel foco che gli affina 
Quando fiam uti chelidon - Ó andorinha ando-
rinha 
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie 
Com fragmentos tais foi que escorei minhas ruínas 
Pois então vos conforto. Jerônimo outra vez 
enlouqueceu. 
                   Datta. Dayadhvam. Damyata.
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Vemos que, para Eliot, a poesia é um objeto independente, localizado entre 
o autor e o leitor: conforme constatamos em Barthes, o autor entra num 
jogo de significados com o leitor, o qual se desvia da intenção do autor. 

Talvez dos poetas aqui apresentados, o mais identificado com o fragmen-
tarismo seja Eliot: implicava tirar fragmentos do mundo real que não 
mais são unificados no poema, ou seja, permanecem as marcas das suas 
fraturas, resultando num mundo irreal, atravessado por linhas confusas. 
As modulações são diversas: relatos sucintos, melancolia, contemplação, 
ironia, sarcasmo, tom de conversação, pedaços de diálogos anônimos, 
o monólogo interior. Trata-se de uma polifonia. Há temas reconhecí-
veis, mas que não constituem uma mensagem orgânica. Por exemplo: o 
desamparo no deserto da metrópole, a transitoriedade, o tempo, a alie-
nação. Duas categorias parecem nortear os poemas de The Waste Land, 
conforme o próprio Eliot: a “emoção artística” (“a poesia não é um per-
der-se na emoção, mas um escapar de emoção; não é a expressão da per-
sonalidade, mas uma fuga da personalidade”) e a “correspondência ob-
jetiva” (“objective correlative”), o mecanismo de criar emoções na obra 
de arte (“sensory experience”) através da conjugação de fatores externos: 
um conjunto de objetos, uma situação, uma cadeia de eventos. 

Elementos diversos se entrelaçam confusamente, sem constituir uma 
sequência lógica: móveis velhos, fábrica de gás, neblina, folhas secas... 
Assuntos se interrompem mas não dão prosseguimento um ao outro, a 
exemplo do final de East Coker: “Sabedoria da humildade, humildade 
sem fim/ Todas as casas desapareceram no mar/ Todos os dançarinos 
desapareceram na colina”. É como se a relação viesse da ausência de 
relação. Há, portanto, uma contiguidade entre poesia e sonho, naquilo 
em que ambos transportam a uma irrealidade ou a um outro real, isto 
através de uma polifonia mágica (palavras entrecortadas) que fala do in-
dizível do sonho. Outro procedimento estilístico é a colocação do visível 
e do abstrato no mesmo plano, a exemplo da expressão usada por Eliot 
“a neve do esquecimento”.

Influenciado pela ironia e reticência de Laforgue e pelo pensamento obs-
curo mas com expressão translúcida de Dante, Eliot desenvolveu aqui-
lo que chamou de ir “além das fronteiras da consciência imediata”. No 
famoso ensaio Tradição e talento individual afirma que a poesia é um 
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escape da emoção e da personalidade. O tema geral de The Waste Land 
é a exploração de um deserto tanto físico quanto figuradamente urbano. 
O poeta trabalha como um arqueologista remexendo nos detritos, nas 
ruínas, nas camadas de uma civilização quebrada. Contudo, essa terra 
desolada possui uma paisagem mítica onde se procura poder e signifi-
cado. Já os poemas longos de Four Quartets procuram uma analogia 
à música de câmera, apresentando, ao contrário dos anteriores, menos 
mudança de tom e uma maior consistência clássica. Assim ocorre tam-
bém em relação às falas múltiplas, cenas justapostas e citações variadas. 
Permanece, entretanto, a ponderação sobre a significação das palavras e 
a batalha lexical contra o ainda não dito (“a raid on the inarticulate”).

5.5 Ezra Pound

Ezra Pound, batizado Weston Loomis (1885-1972), escritor norte-ame-
ricano, estudou na Pensilvânia, onde conheceu o poeta William Carlos 
Williams, iniciando uma longa rede de amizades congeniais que inclui 
ainda Yeats e Eliot. Interessou-se cedo pela retomada, sob uma visada 
moderna, de gêneros clássicos, como a epopeia. Em 1908, migrou para 
a Itália. Sua primeira coletânea de poemas veio à luz em 1908: A Lume 
Spento. Seguiram-lhe Personae e Exultation. Sua obra é marcada por 
sólida erudição, particularmente em literatura medieval, revelada tam-
bém nos seus ensaios críticos. Pound contribuiu para a renovação da 
lírica no século XX, tendo, a partir de 1912, adotado o imagismo na poe-
sia, apontando para a criação de novas formas de ritmo, liberdade plena 
na escolha dos temas, procura por imagens agudas e claras, bem como o 
uso da linguagem coloquial. Propôs ainda o movimento chamado vor-
ticismo, numa associação com o grafismo. É famosa a sua adaptação da 
tradição poética chinesa a partir dos estudos de Ernest Fenollosa. Esta 
relação é uma das bases para o início do seu projeto de uma vida intei-
ra: escrever um poema épico moderno, que resultou nos famosos The 
Cantos of Ezra Pound (1964). De fato, os Cantos foram sendo escritos 
e publicados em diferentes momentos. São muito celebrados entre os 
grandes escritores, particularmente pela combinação de formas arcai-
cas e modernas e pela insistência na disciplina poética na composição 
do verso livre. Após o término da 2ª Guerra Mundial, esteve vários anos 
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confinado, quer por razões políticas (devido ao seu envolvimento com 
o Fascismo), quer por insanidade. Como em outros casos, o seu gênio 
poético sobreviveu a tais vicissitudes. 

Em Pound, temos um fazer poético que consagra a separação entre su-
jeito empírico e sujeito poético, dando ênfase ao universo ficcional, à 
ficcionalização da história. Há uma concentração da força poética por 
meio de composições poéticas breves. Tal densidade caracteriza um si-
lêncio potencialmente rico, a exemplo de um famoso poema de Pound, 
composto por apenas 1 dístico: 

Tradução

In a station of the metro

The apparition of these faces in the crowd; 
petals on a wet, black bough.

Em uma estação de metrô

Entre uma flor colhida e outra doada, 
Pétalas de flor num ramo negro e úmido. 

Nota-se que o título integra o poema. A imagem aqui não é empregada 
para evocar uma referência externa singular, mas para dar acesso a um 
dado sensorial, com conotações emocionais: a percepção de um estado 
ou condição. Trata-se muito menos de uma descrição do que uma “apa-
rição”. O resultado é um efeito fora do comum e o desfecho inconclusivo: 
de qualquer modo, fica fortalecido o aspecto enigmático do poema. O 
método de composição dos poemas de Pound consiste, em muitos casos, 
no entrecruzamento de fragmentos históricos ao lado de palavras-chave 
do mundo moderno, além de alusões e citações de natureza heterogênea. 
Nessa montagem caótica, o sujeito poético é posto em movimento, em 
metamorfose. A respeito disso, Eliot comenta a “despersonalização do 
sujeito poético”. Do ponto de vista do uso das metáforas, defendia que 
a metáfora não fosse colada a um significado, mas que “seja turbilhão 
irradiante, em meio ao qual revoem as ideias”, ou seja, uma ressonância 
infinita, gerando uma realidade que difere da existente.

Os Cantos são formados de 120 seções, escritos ao longo da vida do poe-
ta, concentrando-se no período entre 1915-1962. Parte dos Cantos foram, 
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inclusive, escritos na prisão. Trata-se, pelo seu próprio modo de compo-
sição, de uma obra de grande complexidade: há o emprego do vocabulá-
rio chinês, citações em línguas diversas, alusão a eventos históricos com 
mudanças bruscas, num contexto principalmente da cultura e da litera-
tura medievais. As referências geográficas são igualmente amplas. 

O “Canto I”, apresentado abaixo, especificamente, é uma releitura do 
“Canto XI” da Odisseia, de Homero, a partir da tradução latina medie-
val de Andreas Divus (1538), empregando um metro anglo-saxão. Narra 
o episódio em que o herói e seus companheiros navegam para o Hades. 
Por analogia, Pound propõe uma poética de escavação do passado para 
um retorno em chave de diferença no presente. Em outras palavras, o 
poema ressoa a poesia clássica para introduzir o novo. Como vimos, Os 
Cantos mesclam poemas líricos e prosaicos, resultando num caos na 
superfície e num pensamento ideográfico no fundo.   

Tradução

CANTO I  

And then went down to the ship, 
Set keel to breakers, forth on the godly sea, and 
We set up mast and sail on that swart ship, 
Bore sheep aboard her, and our bodies also 
Heavy with weeping, and winds from sternward 
Bore us onward with bellying canvas, 
Crice’s this craft, the trim-coifed goddess. 
Then sat we amidships, wind jamming the tiller, 
Thus with stretched sail, we went over sea till 
day’s end. 
Sun to his slumber, shadows o’er all the ocean, 
Came we then to the bounds of deepest water, 
To the Kimmerian lands, and peopled cities 
Covered with close-webbed mist, unpierced ever 
With glitter of sun-rays

CANTO I

E descemos então para o navio, e 
Quilha contra as ondas, rumo ao mar divino, 
içamos 
Mastro e vela sobre a nave negra, 
Ovelhas a bordo, e também nossos corpos 
Pesados de pranto, e os ventos da popa 
Nos lançaram ao largo, as velas infladas,  
Por arte de Circe, a de bela coifa. 
Sentados no meio do barco, vento premindo o 
leme, 
A todo o pano , singramos até o fim do dia. 
Sol rumo ao sono, sombras sobre o oceano, 
Chegamos ao limite da água mais funda, 
À terras cimerianas, cidades povoadas 
Cobertas de névoas espessas, jamais devassadas 
Por brilho do sol, nem
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Nor with stars stretched,  
nor looking back from heaven 
Swartest night stretched over wreteched men 
there. 
The ocean flowing backward, came we then to 
the place 
Aforesaid by Circe. 
Here did they rites, Perimedes and Eurylochus, 
And drawing sword from my hip 
I dug the ell-square pitkin; 
Poured we libations unto each the dead, 
First mead and then sweet wine, water mixed 
with white flour 
Then prayed I many a prayer to the sickly 
death’s-heads; 
As set in Ithaca, sterile bulls of the best 
For sacrifice, heaping the pyre with goods, 
A sheep to Tiresias only, black and a bell-sheep. 
Dark blood flowed in the fosse, 
Souls out of Erebus, cadaverous dead, of brides 
Of youths and of the old who had borne much; 
Souls stained with recent tears, girls tender, 
Men many, mauled with bronze lance heads, 
Battle spoil, bearing yet dreory arms, 
These many crowded about me; with shouting, 
Pallor upon me, cried to my men for more 
beasts; 
Slaughtered the herds, sheep slain of bronze; 
Poured ointment, cried to the gods, 
To Pluto the strong, and praised Proserpine; 
Unsheathed the narrow sword, 
I sat to keep off the impetuous impotent dead, 
Till I should hear Tiresias. 
But first Elpenor came, our friend Elpenor, 
Unburied, cast on the wide earth,

Quando tende às estrelas, nem 
Quando volve o olhar do céu, 
Treva a mais negra sobre homens tristes. 
Reflui o oceano, chegamos ao lugar 
Predito por Circe. 
Aqui cumpriram ritos Perimedes e Euriloco, 
Puxando a espada do flanco 
Cavei o fosso de um côvado de lado; 
Vertemos libações a cada um dos mortos, 
Hidromel primeiro, depois vinho doce, água e 
farinha branca... 
Então muitas preces orei sobre as débeis cabe-
ças dos melhores 
Em sacrifício, a pira coberta de oblações, 
Uma ovelha só para Tirésias, negra e ovelha-guia 
Sangue escuro escorreu no fosso, 
Mortos cadavéricos, almas saídas do Érebo, de 
noivas, 
De jovens, de velhos que muito sofreram; 
Almas manchadas de lágrimas recentes, virgens 
tenras, 
Homens muitos, golpeados com lanças de bronze, 
Restos de guerra, armas vermelhas, 
Amotinaram-se a meu redor, clamando; 
Pálido, gritei a meus homens por mais vítimas; 
Dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha; 
Verti unguentos, invoquei deuses, 
Plutão, o forte, e louvei Prosérpina; 
Nua a espada guia, 
Sentei-me, contive o ímpeto dos mortos  
impotentes, 
Até ouvir Tirésias; 
Mas antes veio Elpenor, nosso amigo Elpenor, 
Insepulto, largado na terra larga,
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Limbs that we left in the house of Circe, 
Unwept, unwrapped in the sepulchre, since toils 
urged other. 
Pitiful spirit. And I cried in hurried speech: 
“Elpenor, how art thou come to this dark coast? 
Cam’st thou afoot, outstripping seamen?” 
 And he in heavy speech: 
“Ill fate and abundant wine. I slept in Crice’s ingle. 
Going down the long ladder unguarded, 
I fell against the buttress, 
Shattered the nape-nerve, the soul sought Aver-
nus. 
But thou, O King, I bid remember me, unwept, 
unburied, 
Heap up mine arms, be tomb by sea-bord, and 
inscribed: 
A man of no fortune, and with a name to come. 
And set my oar up, that I swung mid fellows.” 
And Anticlea came, whom I beat off, and then 
Tiresias Theban, 
Holding his golden wand, knew me, and spoke 
first: 
“A second time? why? man of ill star, 
Facing the sunless dead and this joyless region? 
Stand from the fosse, leave me my bloody bever 
For soothsay.” 
 And I stepped back, 
And he strong with the blood, said then: “Odysseus 
Shalt return through spiteful Neptune, over 
dark seas, 
Lose all companions.” Then Anticlea came. 
Lie quiet Divus. I mean, that is Andreas Divus, 
In officina Wecheli, 1538, out of Homer. 
And he sailed, by Sirens and thence outwards 
and away

Membros que abandonáramos na casa de Circe, 
Sem pranto, sem manto, pois outros feitos urgiam.
Lastimável espírito. E gritei rápidas palavras: 
“Elpenor, como chegaste a esta praia escura? 
A pé, ultrapassando os marinheiros?” 
                E ele grave: 
“Má sorte e muito vinho. No mirante de Circe 
Adormeci. Rolei pela longa escada, 
Bati no contraforte, 
Partido o nervo da nuca, a alma buscou Averno. 
Porém a ti, ó Rei, suplico: sem manto, sem pranto, 
recorda-me: 
Reúne minhas armas num sepulcro junto ao mar, 
e grava: 
Um homem sem fortuna e um nome por fazer. 
E ergue nele o remo, que usei entre os amigos.” 
E veio Anticleia, que repeli, e então Tirésias 
tebano, 
Com cetro de ouro, reconheceu-me e falou 
primeiro: 
“Uma segunda vez? Por que homem de má 
estrela, 
Encaras os mortos sem sol e este reino sem 
júbilo? 
Longe do fosso! Deixa que eu beba o sangue 
E vaticine.” 
                 E eu recuei, 
E ele forte com o sangue: “Odisseu, e 
Retornarás através do rancoroso Netuno, sobre 
mares turvos, 
Poderás todos os companheiros”. E então Anti-
cleia veio. 
Descansa em Paz Divus. Isto é, Andreas Divus, 
In officina Wechelli, 1538, procedência: Homero. 
E ele partiu, passou pelas Sereias e fez-se ao largo,
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And unto Crice. 
 Venerandam, 
In the Cretan’s phrase, with the golden crown, 
Aphrodite, 
Cypri munimenta sortita est, mirthful, oricalchi, 
with golden 
Girdle and breat bands, thou with dark eyelids 
Bearing the golden bough of Argicidia. So that:

Até Circe. 
       Venerandam, 
Na frase do cretense, com áurea coroa, Afrodite, 
Cypri munimenta sortit est, radiante, oricalchi, 
com dourados 
Cintos e laços nos seios, pálpebra de bistre, tu, 
Conduzindo o ramo de ouro do Argicida. De 
modo que: 
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O Teatro – aspectos históricos 
e antropológicos

Pode-se dizer que o teatro nasceu na Antiga Grécia (2.500 anos atrás), 
embora pesquisas recentes indiquem que muito antes os egípcios, os 
indianos e os chineses já o praticavam sob a forma de rituais religiosos. 
Na Índia, desde o século XVI a.C., atribuía-se a paternidade do teatro 
litúrgico a Brama. O budismo instituiu, na China antiga, um verdadeiro 
teatro religioso. No Egito, realizava-se um tipo de teatro cujos temas 
centrais eram a ressurreição de Osíris e a morte de Hórus. Nos tem-
pos pré-helênicos, os cretenses já celebravam seus mitos em teatros, dos 
quais as escavações em Knossos dão testemunho, remontando ao século 
XIX a.C. Até os fins do século VI e início do século V a.C., temos o pre-
domínio de um teatro litúrgico, cujo escopo era atestar a imortalidade 
da alma; isso inclusive na própria Grécia.

Provavelmente a cultura grega Antiga herdou esses rituais, transfor-
mando-os, relacionando-os a novas formas, tais como festividades e 
manifestações culturais, até as encenações teatrais como forma de re-
presentação e arte, próximas dos modelos que conhecemos e pratica-
mos hoje. 

Quanto ao termo “teatro”, Magaldi (1986) lembra-nos que: “a etimo-
logia grega de teatro dá ao vocábulo o sentido de miradouro, lugar de 
onde se vê”, entendendo-se daí que o sentido primitivo da palavra teatro 
estava relacionado a uma ideia de visão.

O teatro originou-se basicamente de três festividades: a) dos mistérios 
de Delos; b) da louvação às divindades Quintelanas - Elêusis, Demótes 
e Proserpina; e c) do culto a Dionísio. Sendo que esta última é a mais 
reconhecida e comentada pelos estudos históricos e antropológicos.

Acredita-se, portanto, que a manifestação teatral, como um todo, é uma 
decorrência da prática de rituais religiosos realizados na Grécia Antiga, 
associados a Dionísio, o deus do vinho, da vegetação, do crescimento, 

1
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da procriação e da vida exuberante. Por meio de rituais orgíacos, Dio-
nísio era honrado por ditirambos (para um estudo mais aprofundado, 
consulte BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: 
Perspectiva, 2008).

O que é um ditirambo?

O ditirambo é uma forma pré-dramática que caracteriza as origens 
do teatro grego (do grego dithýrambos, pelo latim dithyramb, “hino 
em uníssono”). Tratava-se de um canto coral que consistia numa 
poesia lírica escrita para ser cantada por um coro em homenagem 
ao deus Dionísio. O líder desse coro – corifeu –, com a evolução do 
gênero, transformou-se num solista, ou protagonista, e o diálogo 
que se estabeleceu entre ele e os demais membros do coro parece 
ter sido, de acordo com Aristóteles (384-322 a.C.), uma das fontes 
da tragédia.

Nos rituais dionisíacos usavam-se máscaras, símbolos da submersão de 
uma identidade em outra. Essa perda de individualidade é demonstrada 
no teatro não só pelas máscaras que os atores usam, mas também pelo 
coro. Os membros do coro dançam e cantam em uníssono, cantando 
as mesmas palavras; não têm nenhuma identidade, cada um é simples-
mente uma parte insignificante do todo, sem vontade individuada. Toda 
a individualidade e força de vontade eram ofertadas a Dionísio. Sendo 
assim, segundo esta ótica da representação, o sofrimento e a morte no 
palco do herói trágico substitui a morte de Dionísio. Assim, o enredo do 
sacrifício é o enredo original da tragédia: ao reproduzir a sua morte o 
festival da Dionisía honrava Dionísio. 

Podemos compreender o ritual como um ato coletivo de celebração. Os 
rituais nas sociedades primitivas eram uma forma de transmissão de 
conhecimento, propagavam tradições, exerciam influência e controle, 
criavam mitos e proporcionavam prazer. Para esta última função é que 
contribuem, principalmente, a música, o ritmo, a dança, a movimenta-
ção, a gesticulação, a ambientação e o vestuário. Outra função do ritual 
era suspender o tempo para trabalhar astutamente a morte ao mesmo 
tempo em que afirmava a vida (para um estudo mais detalhado, con-
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sulte: MAFFESOLI, Michel. O instante eterno: o retorno do trágico nas 
sociedades pós-modernas. São Paulo: Zouk, 2003). 

No século XIX, Nietzsche, a partir da destruição que a tragédia evoca, 
vai retomar o teatro grego a fim de dividir o pensamento da humani-
dade em apolíneo e dionisíaco, tendo como referência os deuses Apolo 
e Dionísio. Apolo é apresentado como o deus da racionalidade, das for-
mas, das regras, das medidas, dos limites individuais. O apolíneo é a 
aparência, o jogo das figuras bem delineadas. Apolo representa também 
o equilíbrio, a moderação dos sentidos e, de um certo modo, a própria 
civilidade. Dionísio, por sua vez, é tomado pelo filósofo como o gênio ou 
impulso do exagero, da fruição, da embriaguez, do sentido místico do 
Universo, da libertação dos instintos, do impulso e do devir constante. 
Dionísio representa, portanto, o irracional, a quebra das barreiras im-
postas pela civilização, a superação dos limites impostos aos indivíduos. 
Embora esses impulsos sejam opostos, contraditórios, não há uma hie-
rarquia entre eles e ambos formam o pensamento ocidental. 

Blogs relacionados à história 
do teatro: http://antropolo-
giaeteatro.blogspot.com/ e 
http://historiadoteatroufpel.
blogspot.com/ 
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O Gênero Dramático

Aristóteles (384-322 a.C.) observa na sua Poética que o termo drama 
(do grego drân: agir) faz referência ao fato de, nesses textos, as pessoas 
serem representadas “em ação”. Ao identificar o drama como um dos 
gêneros literários, Aristóteles considerou uma característica importante 
desses textos: eram feitos para ser representados, dramatizados. O texto 
dramático caracteriza-se pela ênfase dada ao objeto da narração, sem 
uso, pelo menos aparente, de um narrador. O elemento propulsor da 
narrativa é o conflito, ou seja, o enfrentamento direto dos agentes. A 
evolução do conflito processa-se através de um sistema de causa e efeito 
em que o acontecimento A gera o B, o B gera o C, este o D, e assim por 
diante. A narrativa dramática pode ser apresentada num só fôlego, sem 
interrupções, como nas tragédias gregas, ou com a divisão em atos e 
cenas. Considerando que a ação do drama envolve o choque entre per-
sonagens, o vocábulo passou a ser usado de forma generalizada para 
definir qualquer situação que seja conflitante, literária ou não. A arte 
de escrever dramas é chamada contemporaneamente de dramaturgia e 
o autor do drama, dramaturgo. O gênero dramático, na Grécia Antiga, 
desenvolveu-se por meio de duas modalidades: a tragédia e a comédia. 

O “teatro dramático”: o teatro europeu, a partir do Renascimento, se pau-
tou pela presentificação de discursos e atos sobre o palco por meio da re-
presentação dramática imitativa. O teatro dramático é o cerne da tradição 
teatral europeia moderna, tendo como bases teóricas preceitos aristotéli-
cos: a imitação, a ação e a catarse (instauração de reconhecimento afetivo 
e de comunhão mediante os afetos apresentados pelo drama e transmiti-
dos aos espectadores). O teatro dramático está, portanto, subordinado ao 
primado do texto. Ele é tido como uma totalidade cognitiva e narrativa. 
Podem ser usados o gesto, o movimento, a mímica, mas a figura humana 
é definida por seu discurso: o drama é capaz de incorporar elementos 
diversos, sem perder o seu caráter. O teatro dramático constrói, assim, 
uma ilusão, um mundo, um conjunto: totalidade, ilusão e representação 
do mundo estão na base do teatro dramático (para um estudo mais apro-
fundado ler o Prólogo e o capítulo “Drama e teatro” em LEHMANN, 
Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007).

2
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2.1 Elementos do Gênero Dramático 

•	 Diálogos - É um dos processos básicos de comunicação e ex-
pressão do personagem. A partir do diálogo, a ação dramática 
caminha, prescindindo da figura do narrador. Segundo Décio 
de Almeida Prado, o teatro nasce ao se estabelecer o diálogo. 
(Para aprofundar os estudos acesse o capítulo “A personagem 
no teatro”, escrito por Décio de Almeida Prado na obra coletiva 
A personagem de ficção, de 1968: http://www.ufrgs.br/proin/ver-
sao_1/ficcao/index01.html)

•	 Ação - Termo usado em teatro com acepções diferentes. Em 
dramaturgia significa a intenção motivadora do enredo, ou a 
sequência de eventos. Para Aristóteles, a ação é o elemento prin-
cipal da tragédia. Tragédia, pois, é a imitação, “não de homens, 
mas de ações, da vida, da felicidade e da infelicidade [...] sendo o 
fim que se pretende alcançar, o resultado de uma certa maneira 
de agir, e não de uma maneira de ser” (cap. VI da Poética). Para 
ele, a ação deve ser completa, deve dirigir-se da fortuna para o 
infortúnio, com base num erro de ignorância, cujo reconheci-
mento origina a catástrofe. A partir de Aristóteles, o significado 
de ação dramática incorporou novos elementos ou reforçou os 
já conhecidos. Podemos dizer que a ação, por exemplo, é o mo-
vimento dos acontecimentos determinados pela vontade huma-
na em conflito, ou seja, que a ação do personagem equivale ao 
comportamento físico e emocional, ou seja, o que o personagem 
faz a partir do que ele “quer” e “sente”. 

•	 Fábula – Na sua origem significa narração. Nas traduções da 
Poética de Aristóteles o termo foi empregado como mito. Nes-
te sentido, significa intriga ou enredo. No teatro do século XX, 
a palavra foi retomada pelos formalistas russos, que a usaram 
como equivalente de história. Para eles, a fábula era “um conjun-
to de motivos em sua sequência cronológica e de causa e efeito”. 
Na moderna teoria literária, trata-se de uma narrativa, em geral, 
curta, que serve como ilustração de uma lição moral.
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•	 Narrador - É aquele que expõe, por escrito ou oralmente, um 
fato. No teatro, é o personagem responsável por narrar aconteci-
mentos ocorridos fora da cena, comentando as ações da peça ou 
ainda sendo o porta-voz do pensamento do autor. O narrador 
tem sido usado no teatro, algumas vezes, por meio de disfar-
ces, como, por exemplo, o palhaço do Auto da Compadecida, de 
Ariano Suassuna (1927) ou o mensageiro da tragédia grega. No 
teatro épico, o narrador constitui um importante recurso anti-
ilusionista da narrativa dramática. 

•	  Rubrica – É qualquer palavra escrita de um texto teatral que não 
faça parte do diálogo ou da narração. Normalmente vem entre 
parênteses. Essas palavras podem ser tanto o nome da persona-
gem diante de cada fala quanto a descrição dos personagens, do 
cenário, do figurino; as indicações de entradas e saídas de cena; 
a sugestão de marcações; ou ainda comentários explicativos re-
lativos do estado de espírito dos personagens ao enunciarem as 
palavras do texto. Esta última modalidade geralmente consti-
tui um hábito literário de gosto duvidoso, pois revelam que o 
diálogo não é suficientemente claro ou expressivo para revelar 
sua verdadeira motivação. Alguns autores, por outro lado, tiram 
partido das rubricas e criam uma literatura paralela ao texto 
dramático de indiscutível interesse. É o caso de Bernard Shaw 
(1856-1950), por exemplo, que faz verdadeiros ensaios acerca 
dos personagens e de suas motivações, ou Nelson Rodrigues 
(1912-1980), autor de rubricas muito perturbadoras, em função 
da poeticidade e irreverência. Vejamos uma rubrica de O Beijo 
no Asfalto, de Nelson Rodrigues: 

“(Trevas. Quarto de hotel ordinário, onde Arandir está hospedado. Jor-

nais pelo chão. Supõe-se que Dália acaba de chegar. Arandir segura a 

cunhada pelos dois braços.)”

Podemos perceber que a rubrica indica o espaço e as ações das per-
sonagens, de modo sintético e objetivo, descrevendo sumariamente o 
ambiente cenográfico requerido e transferindo para o diálogo das per-
sonagens toda a gama de informação referente aos espaços cênico e dra-
mático.
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A Formação do Ator  

Consideremos a importante observação do Prof. José Roberto O’Shea:

Teatro é o fenômeno, o evento cultural como um todo, conforme defini-

do por Susan Bennett. É a encenação de um texto verbal, num tempo e 

num espaço, por seres humanos (atores) diante de outros seres huma-

nos (público) que constroem ou não os significados no ato da recepção. 

Na experiência teatral, o texto verbal não detém qualquer hegemonia 

sobre significados; a linguagem verbal significa, com igual contundên-

cia, ao lado das demais linguagens da cena: corpo do ator, movimento, 

luz, cenário, figurino, maquiagem, música, som, silêncio, pausa etc. Já 

literatura dramática é o texto teatral estudado fora da sua dimensão cê-

nica concreta. Não é que a cena seja totalmente descartada, pois no es-

tudo da literatura dramática costuma-se buscar uma perspectiva cênica. 

Ocorre que, nesse caso, a cena é uma experiência virtual, não real, uma 

experiência no chamado teatro da mente  (www.jornalplasticobolha.

com.br/pb26/entrevista.htm).

Ainda que o nosso objetivo maior nesta unidade seja estudar a literatura 
dramática (o texto dramático), cabe considerar brevemente um aspecto 
do Teatro como um todo: as teorias de formação do ator.

3.1 Stanislavski 

Constantin Stanislavski (1863-1938) chegou à conclusão de que o ator 
deve parecer o mais possível com a vida real. Quando papel e ator estão 
conectados, o papel ganha vida – e o que se fazia necessário era consti-
tuir uma técnica capaz de possibilitar que isto sempre ocorresse. Embo-
ra Stanislavski não tenha sido o primeiro a sistematizar a forma de atua-
ção (a Era Vitoriana foi profícua em livros para atores), foi sem dúvida o 
primeiro a relacionar à arte sua significação psicológica. O seu Sistema, 
largamente utilizado até hoje (também no cinema e TV), consiste num 
método complexo para produzir a atuação realística. O ator é levado a 
descobrir os objetivos do personagem em cada cena, relacionando-os 
com o objetivo geral da peça inteira. Um princípio importante do siste-

3

Stanislavski é o pseu-
dônimo de Konstantin 
Sergueievitch Alekseiev, 
ator e diretor de tea-
tro russo criador de um 
novo estilo de interpre-
tação, o método Sta-
nislavski, baseado em 
naturalidade, fidelida-
de histórica e busca de 
uma verdade cênica.
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ma de Stanislavski é que todas as ações no palco têm que ter um propó-
sito. Isso significa que a atenção do artista sempre deve ser enfocada em 
uma série de ações físicas ligadas sucessivamente pelas circunstâncias 
da cena. Stanislavski determinou que a maneira de se criar este elo entre 
as diversas ações é a resposta às três perguntas essenciais: O que?, Por 
que? e Como?. Observe o exemplo a seguir:

•	 O “o que” - Uma ação é executada, como, por exemplo, abrir 
uma carta; 

•	 O “porquê” - A carta é aberta porque alguém disse que contém 
uma informação extremamente prejudicial ao personagem; 

•	 O “como” - O personagem abre a carta ansiosamente, com 
medo, por causa do efeito calamitoso que seu conteúdo poderá 
provocar em seu personagem. 

De acordo com Stanislavski, para desenvolver continuidade numa cena, 
o ator deveria achar o superobjetivo do personagem: o que é, acima de 
tudo, que o personagem procura, deseja, durante o curso da peça? Qual 
é a força motriz do personagem? 

Num primeiro momento, portanto, faz-se uma análise “psicológica” do 
personagem, o estudo reflexivo do texto, das circunstâncias dadas e aos 
sentimentos dos personagens. O ator reencontra reflexivamente os ob-
jetivos, a linha de ação, o subtexto, a memória emotiva. Somente depois 
desse trabalho, dito “de mesa”, é que o ator iria experimentar as formas 
de andar, as posturas, os figurinos do personagem. 

De acordo com os escritos em A criação de um papel, Stanislavski orga-
niza o trabalho do ator em três grandes etapas: o período de estudos, o 
período de experiência emocional e o período da encarnação física. Há 
uma segunda etapa do trabalho de Stanislavski que se caracteriza pelo 
estudo das ações físicas. Em lugar de ver as emoções conduzindo a ação, 
Stanislavski passou a acreditar que era o contrário que ocorria: a ação 
propositadamente representada para chegar aos objetivos do persona-
gem era o caminho mais direto para as emoções. Repetir as ações a fim 
de acreditar nelas: é assim, segundo o autor, que surge a crença dos atores 
na realidade de seus atos físicos. Esta fase inclui ainda a análise do papel, 
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o que Stanislavski chama, muitas vezes, de análise da “alma do papel”. 
Reencontramos a noção verificada na primeira fase, quando afirmava 
a necessidade de encontrar esse “eu” profundo, onde estão as emoções. 
Esta análise implica também encontrar ligações entre o papel e o ator, 
emoções e experiências em comum. Uma das consequências negativas 
dessa “interiorização do ator” foi detectada pelo próprio diretor russo: 
em determinados momentos de seu trabalho ele observou que os atores, 
depois de “encarnarem” um personagem melancólico, por exemplo, fi-
cavam prisioneiros desta melancolia. Por isso mesmo ele desenvolveu 
um sistema de trabalho que implicasse primeiramente exercícios físicos. 
Ele tentou resolver o problema partindo das ações físicas, porém nunca 
abandonou a noção de interioridade do ator e do personagem.

3.2 Bertold Brecht 

O dramaturgo alemão (1898-1956) exigia dos atores uma interpretação 
singular, tomando como incentivo o exemplo da reação de pessoas en-
volvidas em um acidente de trânsito. Pedia que se notasse como essas 
pessoas, em situações reais, contavam histórias, suas versões da reali-
dade, que notassem como elas se expressavam sem que fossem atores. 
Logo, se aquelas pessoas podiam convencer em suas interpretações, um 
ator deveria fazer melhor, reviver o acontecimento, contagiar o público. 
O ator era um foco essencial para Brecht, um instrumento para cons-
trução de sua teoria: a interpretação do ator referente a um determinado 
personagem deveria ser uma relação de interiorização de situações, não 
de identificação com o personagem. Deveria ser estabelecido um distan-
ciamento entre ator e personagem. Para auxiliar neste processo de dis-
tanciamento, Brecht adotou o método da Terceira Pessoa e o do Tempo 
Passado. O primeiro método permite alheamento e objetivação, o ator 
reflete sobre o que o personagem faria se estivesse em tal situação etc. O 
outro método citado dá uma ideia de retrospectiva dos acontecimentos. 
Assim como um historiador reflete sobre fatos de um passado distante, 
o ator coloca o personagem em relevo e o distancia, como algo que já 
aconteceu, que está no passado. Por último, há o método das Conversa-
ções e Comentários que consiste em falar sobre a direção cênica, colocar 
duas intenções (a do ator e a do texto) em uma situação antagônica. 

Bertold Brecht (1898-
1956) dramaturgo e po-
eta alemão que propôs 
um teatro que desper-
tasse o espectador para 
uma reflexão crítica. 
Utilizou processos de 
“distanciamento” para 
romper com ilusão te-
atral (“o teatro épico”). 
Entre as suas principais 
obras destacam-se: Um 
homem é um homem 
(escrita entre 1921 e 
1926), Mãe coragem 
(1938) e Galileu Galilei 
(escrita entre 1938 e 
1956).
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Engana-se quem pensa que toda essa forma teatral de distanciamen-
to não provoque emoções no público. Outras emoções são despertadas 
que não as do teatro convencional, principalmente o despertar crítico, 
que, para Brecht, é também uma manifestação artística. Quanto à etapa 
cênica, o ator deve transparecer claramente que ele não é o personagem 
que representa, que aquilo tudo é um teatro, que ele não está enganando 
a ninguém nem a si mesmo na transformação do personagem. Seu tra-
balho técnico é de transmitir ao espectador o personagem de maneira 
mais autêntica possível. O teatro é imitação. No caso brechtiano, tam-
bém é uma crítica social. Enquanto na forma dramática de teatro, o ator 
deve atuar, incluir o espectador na história, provocar nele sentimentos 
de modo sugestivo, no denominado “teatro épico” brechtiano, o ator 
narra, faz do público um observador, desperta nele uma atitude.

O que é o Gênero Épico? 

Em termos literários, uma das três categorias maiores na clas-
sificação aristotélica das obras, as demais sendo o lírico e o 
dramático. Em teatro, como adjetivo, compõe a expressão 
Teatro Épico, usada por Erwin Piscator (1893-1966) e Ber-
told Brecht (1898-1956) para designar o tipo de teatro oposto 
ao teatro Aristotélico. Esta expressão foi utilizada por Brecht 
para designar toda a dramaturgia que se fundamenta na rela-
ção de identificação espectador-espetáculo.

Para Brecht, o ator deve confrontar-se com ação do personagem como 
se essa fosse possível de ser modificada. Essa ação deve resultar num 
gestus social, que o ator explica como sendo a expressão física do per-
sonagem. O conceito de gestus é uma categoria estético-política funda-
mental na teoria e prática do teatro épico brechtiano, o qual, segundo 
Benjamin, é basicamente gestual, afinal “[...] o gesto é seu material, e a 
aplicação adequada desse material é sua tarefa”. Tarefa do trabalho pe-
dagógico, na dicção brechtiana, é ter em mira o concreto e o abstrato, na 
forma do gesto, que deverá ser operacionalizado (tornado físico).



127

Capítulo 3A Formação do Ator

Para aprofundar os estudos acerca das peças didáticas de Bertold Brecht 
consulte KOUDELA, Ingrid Dormien. Brecht: um jogo de aprendiza-
gem. São Paulo: Perspectiva, 1991.

3.3 Meyerhold

Descendente de alemães, Vsevolod Meyerhold nasceu na Rússia. Em 
1898, foi convidado a se juntar ao recém-fundado Teatro de Arte de 
Moscou, de Stanislavski. Templo do naturalismo e do realismo psicoló-
gico, o Teatro de Arte foi a grande escola de Meyerhold, que, em 1902, 
decidiu percorrer caminhos próprios fundando uma nova trupe, a So-
ciedade do Drama Novo. Farto do naturalismo, Meyerhold vai inspi-
rar-se no impressionismo, no cubismo e finalmente no expressionismo 
alemão para desenvolver uma pesquisa de trabalho muito particular. 
Propôs uma nova abordagem: um teatro que “intoxicaria o espectador 
com força dionisíaca do eterno sacrifício”, um teatro estilizado como 
substituto da “fantasia apolínea” sugerida pelo naturalismo. A partir de 
pesquisas com a commedia dell’arte, as improvisações, a pantomima, 
o grotesco e o simbolismo cênico, desenvolveu uma disposição frontal 
dos personagens com pesquisas voltadas à dicção do ator e com a subs-
tituição da cenografia complexa do naturalismo pela iluminação como 
síntese. Criou o teatro de linha reta, no qual o ator, juntamente com o 
autor, o diretor e o público são criadores absolutos do fenômeno teatral. 
Embora a participação do público fosse apenas emocional, nunca física, 
era através de sua imaginação que deveria ser empregada “criativamen-
te a fim de preencher os detalhes sugeridos pela ação do palco”. Dessa 
forma, libera-se o ator e força-se o espectador a passar de uma sim-
ples contemplação ao ato criador. Também se aproxima do movimento 
construtivista, que buscava no campo das artes plásticas e da arquitetu-
ra uma arte baseada no materialismo, desvinculada de toda a herança 
cultural idealista do passado, e tomando o princípio da beleza funcional 
e utilitária: a partir daí, elabora a teoria da biomecânica. Dessa forma, 
a criação artística deixa de ser uma cópia do real para se tornar uma 
reflexão sobre a realidade, priorizando a relação do intérprete com o 
público através de jogos que pudessem revelar e intensificar os traços 
psicológicos de ambos. 

Diretor de teatro Rus-
so Vsevolod Emilievitch 
Meyerhold (1874-1940) 
é considerado um dos 
mais originais encena-
dores da história do te-
atro. Sua fundamental 
contribuição foi a teoria 
que denominou de bio-
mecânica, um estudo 
sobre o corpo do ator. 
Uma proposta de lin-
guagem corporal inten-
sa, reduzindo a lingua-
gem oral no teatro.
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Meyerhold defendeu a teatralidade e a estilização e propôs uma dialética 
de opostos: a farsa contra a tragédia e a forma contra o conteúdo. Apesar 
de Meyerhold e Stanislavski serem tratados como opostos teatrais – um 
preocupado com a teatralidade, outro com o conteúdo interno – os dois 
se admiravam e respeitavam mutuamente. Meyerhold foi sempre um 
crítico e admirador persistente do Teatro de Arte e declarou certa vez: 
“serei sempre um aluno de Stanislavski”. Stanislavski, em outra ocasião, 
o chamou de “filho pródigo”. De fato, os dois estavam sempre em pro-
cesso de troca. 

Quando a Revolução Russa aconteceu, em 1917, Meyerhold rapidamen-
te se juntou ao Partido Comunista. Desde sempre inquieto, a partir de 
1924 começa a divergir do percurso tomado pelo Partido Comunista 
Soviético, que exige que o teatro desempenhe uma proposta ideológica 
na construção do socialismo, com obras que reflitam o cotidiano, con-
ceito básico do realismo socialista. Foi perseguido pela crítica oficial, 
pela classe teatral e por toda uma geração de artistas. Isolado e solitário, 
passou a fazer frente ao período mais sombrio do stalinismo. Sempre 
contestadora, a carreira de Meyerhold é ameaçada quando, em 1938, 
o seu teatro é fechado por decreto, com a justificativa de que ali havia 
“difamações hostis contra o estilo de vida soviético”. Meyerhold morreu 
em fevereiro de 1940, aos 66 anos, fuzilado na prisão pelas tropas do 
regime de Stalin. 

O ápice das pesquisas ensejadas por Vsevolod Meyerhold foi a teoria que 
denominou de biomecânica, recurso que, de maneira genérica, trans-
formava o corpo do ator em uma ferramenta. As atuações pelo método 
da biomecânica possuíam movimentos amplos, exagerados (mas não 
supérfluos) e tensos. A capacidade comunicativa dos gestos e expres-
sões, ou seja, a linguagem corporal, dentro da biomecânica, subjugou 
a linguagem oral a ponto de muitas entonações serem feitas de forma 
quase inflexível. Dentro da biomecânica o cinético e o estático têm valo-
res semelhantes, tal qual nos teatros populares nipônicos. E o corpo do 
ator é entendido como mais um objeto de cena, portanto sua disposição 
em relação ao cenário tem importante papel como elemento de comu-
nicação visual. Por essas razões, outros elementos típicos do teatro de 
Meyerhold, como iluminação, cenário e figurino estilizados e antinatu-
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ralistas são essenciais para o perfeito funcionamento da biomecânica. 
O grande cineasta, ex-aluno e amigo de Meyerhold, Sergei Eisenstein 
utilizou a técnica da biomecânica em seus filmes Ivan, o Terrível Parte 
I e Ivan, o Terrível Parte II. Meyerhold propõe uma outra relação com o 
texto e indica que a dramaturgia escrita deveria entrar somente depois 
que o roteiro de movimentos tivesse sido criado.

Meyerhold: a sequência biomecânica “atirando a flecha”
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A tragédia Grega 

No início, drama e tragédia eram praticamente sinônimos e faziam refe-
rência a uma encenação que apresentava ações humanas, simbolizando 
a alteração da ordem no contexto familiar ou social. O elemento trági-
co por definição era a paixão (pathos), que levava os seres humanos a 
portarem-se de modo violento e irracional e, dessa forma, ignorarem as 
leis humanas ou divinas que organizavam a vida. Aristóteles estabelece, 
na Poética, que as tragédias desenvolvem certos temas, como as paixões 
humanas e os conflitos por elas desencadeados, e apresentam persona-
gens nobres e heroicos (deuses, semideuses ou membros da aristocra-
cia). Também esclarece que o objetivo da encenação de uma tragédia é 
desencadear no público terror ou piedade. A “purificação” de sentimen-
tos da plateia, provocada por essa experiência estética, recebeu o nome 
de catarse. A tragédia é considerada por Aristóteles o gênero arquetípico 
por excelência no que concerne à imitação de realidades dolorosas, já 
que sua matéria é o mito em sua forma bruta, porém, em muitas oca-
siões, produz prazer e deleite no espectador, apesar da presença de um 
desenlace trágico e infeliz. Segundo Aristóteles, todas as paixões, todas 
as cenas dolorosas ao serem representadas de maneira poética não são 
reais, são imitações (mimesis) da realidade, passando do plano real ao 
plano artificial. Nesse sentido, as emoções são purificadas. Neste ter-
reno a arte não é moral nem imoral, simplesmente é arte. As paixões 
arrancadas de sua natureza bruta alcançam sua pureza artística. A tra-
gédia, ao contrário da epopeia, não se apresenta como narração, mas 
dramaticamente. A estrutura básica da tragédia inclui prólogo, episó-
dio, êxodo e uma canção coral. 

Para Aristóteles, “a tragédia deve ter deve ter uma fábula bem construída 
não começando e terminando em qualquer ponto”. Deve ter um princí-
pio, um conflito e um desfecho, de forma que um feito leve a outro feito 
por meio de um encadeamento lógico. Os acontecimentos sucedem-se 
por razões de causa e efeito ao invés de uma simples temporalidade. A 
sucessão desses acontecimentos nos leva a outro importante conceito 
para o desenvolvimento da tragédia: as peripécias, que são como giros 

4
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na consecução dos atos para chegar ao desfecho da obra. Nas últimas 
peripécias, quando o desfecho acontece, o espectador finalmente expe-
rimenta uma espécie de “alívio”, uma espécie de liberação em si mesmo 
dos males. 

Embora se tenham registros de muitos autores, especialmente na época 
áurea do teatro grego, somente de quatro escritores trágicos nos che-
garam peças integrais, todos eles de Atenas: Ésquilo, Sófocles e Eurípe-
des. Suas criações somadas a fontes secundárias, como Aristóteles, são a 
base para o conhecimento do teatro da Grécia Antiga.

Ésquilo (525 a 456 a.C. aproximadamente)

•	 Principal texto: Prometeu acorrentado. 

•	 Tema principal que tratava: contava fatos sobre os deuses e os 
mitos. 

Sófocles (496 a 406 a.C. aproximadamente)

•	 Principal texto: Édipo Rei. 

•	 Tema principal que tratava: as grandes figuras reais. 

Eurípides (484 a 406 a.C.aproximadamente)

•	 Principal texto: Medeia

•	 Tema principal que tratava: dos renegados, dos vencidos (pai do 
drama ocidental) 

4.1 Édipo Rei, de Sófocles

A lenda de Édipo Rei vinha sendo trabalhada pela mitologia grega em 
florescimento no período e por outros tragediógrafos, todos com dese-
jos de traçar os rumos do cidadão que desconhece seus pais biológicos e 
sua cidade natal: Édipo, príncipe de Corinto, recebe do oráculo a infor-
mação de que está destinado a matar o pai e casar-se com a mãe. Como 
Édipo não tem a menor intenção de deixar que isso aconteça, ele foge 
de Corinto e vai para Tebas. E aí começa a tragédia. Em uma encruzi-
lhada, Édipo depara-se com uma carruagem. À frente vem o arauto, 
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que ordena rudemente a Édipo que se afaste e tenta empurrá-lo para 
fora da estrada. O príncipe começa uma briga e termina matando todos 
que nela se envolvem. Para sua desgraça, um dos homens que vinha na 
carruagem era seu pai verdadeiro, o rei Laios de Tebas. Após resolver 
o enigma da esfinge e salvar Tebas desse flagelo, Édipo é proclamado 
rei e casa-se com a viúva de Laios, Jocasta, sua mãe verdadeira. Édipo, 
ao descobrir a verdade, não consegue suportá-la e arranca os próprios 
olhos. É a versão de Sófocles a que mais altera os rumos originais do 
mito e que melhor arquiteta todo o desenlace de seu infortúnio, concen-
trado na encenação do investigador que se descobre réu de sua própria 
investigação. Édipo é o inquiridor que age por delegação da cidade e o 
próprio objeto do inquérito, bem nos lembram os helenistas franceses 
Vernant e Vidal-Naquet. Em outras palavras, por imposição do cargo e 
da pólis que governava, Édipo se sente na obrigação de elucidar o pro-
blema da peste. Sua investigação, realizada pelo bem público, coincide 
com a autodescoberta de seus mistérios. “Para os Gregos, o eu está em 
íntima e viva conexão com a totalidade do mundo circundante, com a 
natureza e com a sociedade humana, nunca separado e solitário” (Ver-
nant; Vidal-Naquet: 1999). Essa comunhão com a cidade explicita-se 
nos versos iniciais da obra:

Sei bem que todos vós sofreis mas vos afirmo 

que o sofrimento vosso não supera o meu. 

Sofre cada um de vós somente a própria dor; 

minha alma todavia chora ao mesmo tempo 

pela cidade, por mim mesmo e por vós todos.

Édipo, sem refrear seus pensamentos e sua fala, impõe ao criminoso (mesmo 

sem tê-lo descoberto) um conjunto de severas punições, “pois ele comunica 

mácula indelével” – logo, “que viva na desgraça e miseravelmente”. Mal sabe 

ele que lança penas sobre si mesmo. “Temperamentos como o teu / atraem 

sempre sofrimentos”, já anuncia Creonte. Mas assim é Édipo, um errante que 

não se conhece, incontrolável e desmedido. Este breve diálogo com o Corifeu 

traduz nas palavras de Édipo a essência de seu ímpeto, evidenciado logo no 

início da tragédia:

CORIFEU – Mas se o culpado for sensível ao temor,

não há de resistir quando tiver ciência

de tua dura, assustadora imprecação.

ÉDIPO – Quem age sem receios não teme as palavras.
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É ele próprio este homem que age sem receios e não teme as palavras, 
dos antepassados, dos oráculos ou suas próprias (e sofrerá as consequên-
cias futuras delas). “A ironia trágica poderá consistir em mostrar como, 
no decurso do drama, o herói cai na armadilha da própria palavra, uma 
palavra que se volta contra ele trazendo-lhe a experiência amarga de um 
sentido que ele obstinava em não reconhecer”. Ironicamente, um cego 
nos revela o cerne das perturbações do herói:

Pois ouve: os olhos teus são bons e todavia

não vês os males todos que te envolvem,

nem onde moras, nem com que mulher te deitas.

Sabes de quem nasceste?

 É este vate cego quem nos alerta para o desconhecimento de Édipo so-
bre sua pátria e família, bem aos moldes da refinada ironia grega.

O drama de Édipo, significando seu sofrimento e angústia, começa e 
termina dentro de sua própria existência. No entanto, a perspectiva de 
que ele é o “elemento escolhido a dedo” para sofrer e marcar a História 
com a inesquecível cegueira daquilo que ele não soube ver no percurso 
traz o enfoque do problema para dentro dos limites e das instituições da 
pólis, na qual ele é ao mesmo tempo juiz e julgado. Pelos lances do acaso, 
ele não é culpado por não conhecer sua própria história e identidade, 
ou como diz Aristóteles, “pode acontecer de o personagem desconhecer 
a vilania de seu ato, pois o laço de sangue só será revelado mais tarde”, 
mas é o criminoso de duas horrorosas atrocidades sem precedentes, 
cuja contaminação atinge não só a si, mas toda sua família e cidade, 
impossibilitando-o de qualquer impunidade.

Édipo é o meio de uma geração cuja desgraça lhe é indiretamente anun-
ciada - primeiro a seus antepassados (e por isso seus pais machucam 
seus pés quando bebê para encerrar-lhe a vida; Édipo significa algo 
como “o de pés inchados”) -, desgraça esta que perpetua a seus filhos 
com a “esposa e mãe” Jocasta. Neste acaso do destino, Édipo acaba nas-
cendo, vivendo e morrendo em três diferentes cidades (nasce em Tebas, 
vive em Corinto quando jovem, governa Tebas como rei “estrangeiro” 
e morre cego em Colono), como um inconsciente da mitologia. Talvez 
por não se identificar com seu verdadeiro demos, por se identificar com 
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outra pólis que não sua verdadeira, a dúvida de identidade trilha num 
único caminho os atos que o conduzem da vitória e grandeza individual 
à queda e ruína como ser humano. Nas palavras do velho Tirésias:

Ser-te-ás um dia tão aniquilado

como jamais homem algum foi neste mundo.

Há uma infinidade de temas possíveis a partir de Édipo-Rei, do dilema entre 

livre-arbítrio e destino até ao infortúnio humano e seu autoconhecimento. E 

é estranho pensar que em nossa modernidade, abarrotada de informação, a 

lembrança de Édipo chega a nós por um oportuno exemplo que Freud usou 

para enaltecer e justificar sua teoria psicanalítica, apoiando-se na estreita e 

concentrada interpretação do incesto e parricídio como chave de leitura da 

tragédia. A conclusão da tragédia de Édipo expressa, nas palavras do Coro, 

um tema recorrente em Sófocles: a ideia de medida nos julgamentos huma-

nos, aqui a medida da felicidade humana:

Atento ao dia final, homem nenhum

afirme: eu sou feliz!, até transpor

– sem nunca ter sofrido – o umbral da morte.

A tragédia grega, como forma de arte, reflete características diversas, 
complementares e distintas do ser humano, em sociedade ou isolada-
mente. Como representante de um conjunto maior e integrado no am-
biente comunitário, valores políticos e sociais são colocados em jogo; 
como unidade ímpar e completa em si, conceitos existenciais se con-
frontam para mostrar uma existência mítica, misteriosa e inexplicável, 
irredutível a um único denominador. Oscar Wilde certa vez disse que 
o descobrimento é o primeiro passo na evolução de um homem. É essa 
descoberta que Édipo e nós continuaremos a fazer por toda a eternidade.

4.2 Medeia, de Eurípedes 

Medeia é a figura arquetípica da mulher tomada por amor e ódio. Es-
trangeira, apaixonada por Jasão, líder dos argonautas, usa seus poderes 
de feiticeira para ajudá-lo a conquistar o velocino de ouro, que pertencia 
a seu pai, o rei de Cólquida. Após trair sua família e sua pátria, Medeia 
foge com Jasão, com quem tem dois filhos. Anos depois, em troca de 

Para aprofundar os estudos: 
NIETZCHE, F. A origem da tra-
gédia. Neste endereço você 
pode ler e baixar tragédias 
em pdf e visitar links relacio-
nados: http://www.lendo.
org/a-tragedia-grega/
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poder, Jasão decide abandoná-la para se casar com a filha de Creonte, 
rei de Corinto. A vingança de Medeia é terrível: além de fazer com que 
Creonte e a filha morram queimados, ela mata os próprios filhos e amal-
diçoa Jasão, para em seguida, fugir.

A cena que você vai ler nos mostra o momento em que, depois de abando-
nada, Medeia se dá conta do quanto errou ao depositar sua confiança no 
coração traiçoeiro de Jasão. A tragédia, portanto, pode ser definida como 
uma peça teatral que, por meio da ação dramática, leva a plateia a um 
estado de grande tensão emocional. A cena é introduzida pelo coro que 
anuncia: “Idos são os tempos de respeito aos juramentos. A honra desa-
pareceu da nobre Hélade”. Com essa fala, aponta a transgressão da ordem 
familiar e social, característica que faz parte da definição de tragédia.

CORO

[...]

Idos são os tempos de respeito aos juramentos. A honra desapare-
ceu da nobre Hélade.

Não se encontra mais em toda a vastidão da nossa terra; voou além 
dos céus. Não tens mais espaço na casa de teus pais, pobre de ti; era 
teu porto, o teu abrigo seguro para as tempestades da existência. E 
aqui teu leito foi ocupado por outra mais ditosa, teu lar tem outra 
rainha.

(Entra Jasão)

JASÃO

Não é a primeira vez que noto, muitas vezes notei, a desgraça que é 
um temperamento exacerbado. Por exemplo, agora, bem poderias 
permanecer neste país e nesta casa, se soubesses obedecer à von-
tade dos que te são superiores. Quem te expulsa de Corinto não 
somos nós, até condescendentes. São tuas palavras insensatas. A 
mim essas palavras não me dizem nada. Pode continuar aprego-
ando ao mundo que Jasão é o mais vil dos homens. Mas, depois 
do que gritas contra o soberano, o banimento é até uma punição 
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bastante generosa. [...]

MEDEIA

(Soberba)

A única expressão que minha língua encontra para definir teu ca-
ráter, tua falta de virilidade, é o mais baixo dos canalhas. Vieste a 
mim, estás aqui, para quê, tu, ser odiado pelos deuses, odiado por 
mim e por toda a humanidade? Não é prova de coragem nem de 
magnanimidade olhar na cara os ex-amigos, na esperança de que 
esqueçam todo o mal que lhes fizeste. A isso se chama cinismo, e 
vem com as piores doenças do caráter humano – a falta de pudor, 
a ausência de vergonha. [...] Abandonei pai e pátria e vim contigo 
para Iolco; meu amor era maior que a minha prudência. Depois 
provoquei a morte de Pélias do modo mais terrível: nas mãos das 
próprias filhas. E assim te livrei de todos os temores. Tudo isso eu 
fiz por ti, e, vil traidor, procuraste uma nova esposa, embora já ti-
véssemos procriado dois filhos. Se eu não houvesse te dado descen-
dência, teria perdoado tua busca de um novo leito. Já morreu em 
mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras. [...] 
Céus, a que coração traiçoeiro confiei minha esperança.

[...]

CORIFEU

Há algo terrível e incurável, acima de qualquer compreensão mor-
tal, no ódio que nasce entre próximos e amados.

Sem poder retornar para a casa dos pais, Medeia não tem para onde 
ir. Resta a essa mulher, consumida pelo ódio, apenas o desejo de 
vingar-se. Mais uma vez, o público é advertido sobre a insensatez 
de se deixar levar pelas paixões. 

(EURÍPEDES. Medéia. Tradução Millôr Fernandes. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2004.)
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Curiosidade:

Em 1975, Chico Buarque escreveu com Paulo Pontes a peça Gota 
d’água, uma adaptação de Medeia, de Eurípedes.A tragédia urba-
na, em forma de poema com mais de quatro mil versos, tem como 
pano de fundo as agruras sofridas pelos moradores de um conjunto 
habitacional, a Vila do Meio-dia, e, no centro, a relação entre Joana 
e Jasão, um compositor popular cooptado pelo poderoso empre-
sário Creonte. Jasão termina por largar Joana e os dois filhos para 
casar-se com Alma, a filha do empresário. 

Sugestão de leitura: BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Gota 
d’água; uma tragédia brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 2002.
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A comédia

A origem da comédia é a mesma da tragédia: os festivais realizados em 
honra a Dionísio. Alguns dos festejos ocorriam durante a primavera e 
costumavam apresentar um cortejo de mascarados. Esses cortejos re-
cebiam o nome de komos e deles deriva o nome comédia (komoidía: 
komos, “procissão jocosa” + oidé,“canto”). A pé ou em carros, eles per-
corriam os campos dançando, cantando e recitando poemas jocosos 
em que satirizavam personalidades e acontecimentos da vida pública. 
Quando Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, a democra-
cia chegou ao fim, comprometendo a liberdade de expressão dos autores 
de textos cômicos. As comédias, então, abandonaram a crítica políti-
ca e passaram a satirizar comportamentos e costumes das pessoas co-
muns. Assim, enquanto a tragédia desenvolve temas sérios, apoiados na 
ação mitológica, e as personagens são deuses e semideuses, a comédia 
se caracteriza por sua leveza e alegria, abordando episódios cotidianos, 
e as personagens são seres humanos e reais. Sobre as raízes da comédia, 
Aristóteles (384-322 a.C) nos oferece a indicação mais precisa, segundo 
a qual a comédia resulta de cantos fálicos entoados em honra ao deus 
Dionísio (cap. IV da Poética). Na tradição ocidental, as primeiras mani-
festações rotuladas como comédia são as peças de Aristófanes, perten-
centes à chamada Comédia Antiga, de cunho satírico político-social. 
A Comédia, portanto, apresenta ações que têm por objetivo criticar a 
sociedade e o comportamento humano por meio do ridículo e a reação 
esperada é o riso.

5.1 Aristófanes

Aristófanes nasceu em Atenas e viveu aproximadamente entre 448 e 380 
a.C. Pouco se conhece de sua vida. Deve ter recebido cuidadosa educa-
ção, a julgar pela cultura que demonstra em suas obras e pelos ataques 
que faz contra a ignorância. Assinou as primeiras comédias com um 
pseudônimo, mas revelou sua verdadeira identidade depois de alcançar 
sucesso. Aristófanes era ligado ao partido aristocrático e combateu vio-

5

Aristófanes nasceu em 
Atenas e viveu, aproxi-
madamente, entre 448 
e 380 a.C. Aristófanes 
especializou-se na sá-
tira social e política. 
Entre suas principais 
obras destacam-se: As 
nuvens, As vespas, Lisís-
trata, As rãs, A assem-
bleia de mulheres e Os 
pássaros, considerada a 
sua obra-prima.
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lentamente os demagogos Cléon e Hipérbolo, então dominantes na cida-
de. A incontrolada liberdade da comédia foi consideravelmente reduzida 
com a ascensão dos aristocratas ao poder, mas o dramaturgo conseguiu 
adaptar-se às limitações. Das quarenta peças que escreveu, chegaram 
até nós integralmente apenas onze. Das restantes, só conhecemos frag-
mentos. Aristófanes especializou-se na sátira social e política, e é difícil 
encontrar um escritor de agressividade igual. Seus conhecidos enredos, 
às vezes descuidados, e a linguagem obscena são herança da tradição 
literária grega anterior. O mérito de Aristófanes está nos diálogos, vivos 
e inteligentes, na agudeza das paródias, na inventiva de algumas cenas e 
no abundante lirismo dos corais. Lisístrata é uma das peças antibélicas 
de Aristófanes. Um dos motivos de sua criação foi a irritação de Aristó-
fanes com a guerra que enfraquecia Atenas e Esparta, bem como com a 
morte inútil de muitos homens. Ele mostra em sua obra um protesto ir-
reverente, abusando do deboche e da licenciosidade. A ação da comédia, 
bastante conhecida, desenvolve-se a partir de um plano idealizado por 
Lisístrata, personagem central, para acabar com as desgraças da Grécia. 
Ela simplesmente convence as mulheres de Atenas e de Esparta a não 
mais dormirem com seus maridos, a menos que assinem um tratado 
de paz. A situação evidentemente gera desdobramentos cômicos, que 
Aristófanes explora com maestria. Vale mencionar, por exemplo, a exci-
tação de algumas mulheres que não suportam o jejum e tentam furar a 
greve, ou ainda a cena em que Mirrina alimenta aos poucos a excitação 
do marido, Cinésia, e o abandona quando estão prestes a consumar o 
ato sexual. Um dos pontos altos da peça, no entanto, está na carregada 
preciosidade das cenas e dos diálogos em que os homens surgem com os 
falos eretos, desesperados com a incômoda situação. Seguramente não 
há, na literatura teatral, peça em que os senhores das guerras de todos os 
tempos tenham sido satirizados de maneira mais contundente.

Para ler Lisístrata on-line: 
<http://www.ufrgs.br/proin/

versao_1/greve/index.html>.
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O Teatro Elisabetano

“Teatro elisabetano” é um termo genérico que abrange todo o drama 
e o espetáculo criados na Inglaterra no período compreendido entre o 
fim da Idade Média e o fechamento dos teatros profissionais em Londres 
pelo Parlamento em 1642. Trata-se de um dos mais fecundos períodos 
da criação teatral de todos os tempos. A evolução desse teatro 
aconteceu em função da emancipação profissional do ator e 
da própria atividade teatral. No fim da Idade Média e início 
da Renascença, as representações teatrais diversificaram-se 
entre cortesãs e públicas, estas últimas feitas por profissionais. 
Necessitando aumentar o círculo de espectadores, do qual de-
pendia sua sobrevivência, esses grupos foram buscar na tradi-
ção popular, na história e na literatura espanhola e italiana a 
matéria para suas peças. Dessa forma, juntaram-se a tradição 
religiosa, o sentimento heroico e o espírito romântico e aven-
tureiro das novelas de cavalaria, o que gerou a possibilidade 
de um teatro permeável a todas as influências. Os principais 
nomes da dramaturgia do teatro elisabetano foram: Thomas 
Kyd, Christopher Marlowe, autor do Doutor Faustus e de Edu-
ardo II, este último considerado o primeiro drama histórico 
de valor literário, John Lyly e Bem Jonson. Shakespeare, sem 
sombra de dúvida, o melhor entre seus contem-
porâneos, foi ator, dramaturgo, poeta, e, no fim 
da vida, comerciante. Escreveu, acredita-se, cer-
ca de trinta e seis peças. A forma do palco usada 
no teatro elisabetano foi um outro aspecto de 
grande importância para a estética teatral da 
época. A estrutura desse palco, composto de ní-
veis e espaços múltiplos, que permitiam mudan-
ças rápidas de cenas, até mesmo a representação 
de cenas simultâneas, possibilitou a Shakespe-
are desenvolver uma narrativa ágil, dinâmica, 
sem limitações de tempo e espaço, em que todo 
o discurso se transformava em ação.

6
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6.1 Shakespeare

Shakespeare é o maior dramaturgo de todos os tempos. Começa a escre-
ver sua primeira peça, Comédia dos Erros, em 1590. Escreveu tragédias 
(Romeu e Julieta, Julio César, Macbeth, Antônio e Cleópatra, O Rei Lear, 
Otelo e Hamlet), dramas históricos (Henrique IV, Ricardo III, Henrique 
V, Henrique VIII) e comédias (O Mercador de Veneza, Sonho de uma 
noite de verão, A comédia dos erros, Os dois fidalgos de Verona, Muito 
barulho por coisa nenhuma, Medida por medida, Megera Domada) que 
marcam até os dias de hoje o universo teatral, já que tratam de temas 
universais, como amor, questões sociais, temas políticos e outros assun-
tos relacionados à condição humana. Em 1610, escreveu sua última peça, 
A Tempestade, terminada somente em 1613. Salvo raríssimas exceções, 
Shakespeare utiliza sempre uma estrutura de três grupos de quatro ver-
sos, mais um dístico final; isto é, um esquema 4-4-4-2. Suficientemente 
simétrico e rimado, perfeitamente silábico no clássico ritmo do pentâ-
metro iâmbico inglês, e ao mesmo tempo com certo desequilíbrio entre 
as três proposições e a conclusão final, constituem um perfeito exercício 
de maestria linguística. Como vimos, em inglês, a unidade prosódica é 
o pé, que contém um determinado número de sílabas; no pé típico, há 
apenas uma sílaba acentuada. O verso mais utilizado por Shakespeare, 
o pentâmetro iâmbico, é composto por cinco pés, havendo em cada pé 
uma sílaba átona seguida de uma acentuada. Como no pentâmetro iâm-
bico temos cinco pés de duas sílabas cada, há uma arraigada crença en-
tre tradutores e acadêmicos de que os poemas de língua inglesa escritos 
em pentâmetros devem ser traduzidos em decassílabos, mantendo-se 
assim a equivalência formal. Porém, muitos tradutores escolhem o ver-
so alexandrino, sob a justificativa de que o idioma inglês é muito mais 
conciso do que o português e, portanto, para expressar todas as ideias 
contidas no original - isto é, para que haja equivalência semântica - 
seria necessário usar versos mais compridos. A partir desse ponto, algu-
mas questões se impõem: o mais importante numa tradução poética é a 
correspondência formal ou a semântica? Seria necessário escolher uma 
das duas, ou ambas podem ser atingidas?

Em Hamlet, de William Shakespeare, há o trágico envenenamento do 
rei Hamlet. O príncipe Hamlet, na tentativa de entender os aconteci-
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mentos ocorridos em sua ausência, sente a necessidade de fingir-se de 
louco após a revelação de um espectro (figura de seu pai, o rei Hamlet) 
sobre o que de fato acontecera. Hamlet é movido pelo ódio e pela vin-
gança. Ódio por ter que conviver sem a presença do pai, agora exercida 
por seu tio Cláudio, que tomara conta do trono e se apossara de sua mãe, 
a rainha Gertrudes. Vingança, por saber que seu pai fora assassinado, 
vitima de conspiração. Horácio é o amigo íntimo de Hamlet, a quem o 
príncipe conta todos os seus segredos e angústias; Polônio, confidente 
do rei é uma extensão da pessoa do rei, pois juntos conspiram contra 
Hamlet. Por exercer tão fortemente sua função de conselheiro, perde a 
vida. Laertes, filho de Polônio, também é mais um personagem movido 
pela vingança. Laertes passa a odiar o protagonista após saber que ele 
assassinara seu pai e foi a causa da ruína de sua irmã, Ofélia. Ofélia é 
cortejada por Hamlet, porém finge não entender os galanteios do prín-
cipe e na obra participa de uma trama para desmascará-lo. A rainha 
Gertrudes desempenha a figura de uma mulher recatada que se coloca 
a serviço do rei e do filho, porém é movida pelas vontades do rei, em 
quem deposita toda a sua confiança, e participa de todos os seus planos, 
mesmo que inconscientemente, ato que a conduz à ruína, ou seja, à mor-
te pelo veneno por ele preparado. Hamlet é capaz de vencer todas as tra-
mas, ele destaca-se pela inteligência e faz uso em alguns momentos de 
parábolas para expressar seus sentimentos. O momento de maior tensão 
dentro da obra está centrado na luta entre Hamlet e Laertes, tendo como 
resultado a morte da rainha, de Laertes, do rei e do próprio Hamlet.

Já Macbeth é uma história clássica de ambições frustradas e ganância. 
Macbeth e seu amigo, Banquo, voltavam vitoriosos de uma batalha pelo 
reino da Escócia quando encontraram três bruxas. As estranhas irmãs 
saúdam a ambos, tratando a Macbeth como Barão de Cawdor, o que se 
tornará rei. Macbeth escreve a sua mulher sobre isso. Lady Macbeth, 
ambiciosa e impiedosa, planeja o que deve ser feito após ler a carta de 
Macbeth. Há na peça uma evolução irônica – Macbeth é ambicioso, po-
rém precisa da vontade legítima de Lady Macbeth para que o rei fosse 
morto. Macbeth e sua mulher tramam para matar o rei e se tornarem 
os novos governantes da Escócia. Mesmo em dúvida a princípio, Mac-
beth mata Duncan e um de seus empregados. Macbeth se torna rei, mas 
logo começa a temer Banquo, que ouvira as profecias das bruxas, e a 
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invejá-lo, pois ele seria pai de reis. As bruxas não dizem a Macbeth que 
ele precisa matar para ser rei, ele decide que este é o caminho, ou seja, 
Shakespeare não subjuga seu personagem à predestinação comum nas 
tragédias clássicas, ele permite que ele questione e reflita.

Inevitavelmente, Macbeth assassina Banquo. Entretanto, os assassinatos 
ficaram em sua mente a atormentá-lo e ele vê o fantasma de Banquo per-
seguindo-o à mesa. À medida que Macbeth fica mais perturbado pela 
culpa, suas ações se tornam mais cruéis. Ele mata a mulher e os filhos 
de Macduff, seu rival. Macbeth ouve das bruxas que ninguém nascido 
de uma mulher poderia matá-lo. Macduff se alia ao filho de Banquo 
e herdeiro do trono, para enfrentar Macbeth. Eles levam um exército, 
lutam e destroem a fortaleza de Macbeth, que, culpado e descontrolado, 
fica sabendo que sua mulher enlouquecera atormentada pelos crimes 
que cometera e se matou. Macbeth luta com Macduff e descobre que 
ele nascera por uma cesariana e não por um parto natural, driblando a 
profecia. Macbeth é morto e os herdeiros de Banquo tomam o trono.

A tragédia shakesperiana, do inglês A.C. Bradley é considerado o mais 
influente tratado sobre o bardo. Bradley afirma que os personagens “são 
feitos da matéria que encontramos em nós mesmos e nas pessoas que 
nos cercam”. Bradley diferencia a característica da tragédia clássica, se-
gundo a qual o herói contrapõe uma alma indivisa a uma força hostil, 
da tragédia shakesperiana, em que o herói, além de empreender uma 
batalha externa contra a sina que o impele à morte, encontra-se despe-
daçado por uma luta interna.

Macbeth é uma obra envolvente e enérgica, com questionamento dos 
valores de moralidade e escrúpulos na sociedade aristocrática: o que 
move Macbeth ao homicídio é sua ambição pelo poder. A peça é um 
produto da maturidade dramática de Shakespeare, em pleno esplendor 
artístico, com efeito atordoante no espectador, remetendo ao homicida 
mental existente em cada indivíduo e concretizando o movimento em 
que o homem volta-se para si e propõe artisticamente reflexões filosófi-
cas acerca da sociedade e seus valores. Vejamos alguns trechos da tragé-
dia que configuram o quadro apresentado:

Para uma leitura freudiana 
das obras de Shakespeare 

http://www.antroposmoder-
no.com/textos/Shakespeareu-

ma.shtml
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“Os receios do presente são menores do que os horrores imaginados; a 

ideia do homicídio persiste no meu pensamento, no estado de quimera, 

mas isto abala a tal ponto a minha simples condição de homem, que todas 

as faculdades de meu ser são abafadas por esta preocupação e nada para 

mim existe, com exceção do que não existe”.(Macbeth, Ato I – cena II)

“Dama de Companhia: [...] (Entra Lady Macbeth com um archote). É esta a 

sua maneira habitual de aparecer: juro-te que ela está profundamente 

adormecida. Observemo-la, conservemo-nos a distância.” (Macbeth, Ato 

V – cena I)

A imagem formada na cena possui caracteres não condizentes com o 
caráter elevado de Lady Macbeth. É um momento em que fica claro que 
o personagem trágico perde sua elevação de estilo, representando, por-
tanto, um ser comum, passível de diminuição. Na cena em questão, o 
sonambulismo perturbador de Lady Macbeth representa o descontrole 
e a perda da sanidade.

“[...] (Entra um criado.) Macbeth: Que o diabo te condene em negro, biltre 

de cara de coalhada. Onde encontraste essas feições de ganso?

Criado - É que há dez mil...

Macbeth - Gansos, vilão?

Criado - Soldados, meu senhor”.

(Macbeth, Ato V – cena II)

Há uma desordem no entendimento de Macbeth; esse lapso de confu-
são configura um rebaixamento momentâneo da inteligência do herói, 
tornando-se, portanto, uma cena cômica.

“Banquo: Pesa sobre mim um sono como se fosse de chumbo e, no en-

tanto, eu não queria dormir. Oh! Poderes misericordiosos! Refreai em 

mim estes malditos pensamentos aos quais a natureza abre caminho no 

meu sossego!” (Macbeth, Ato II – cena I)

Em sua obra, Shakespeare não concebe a ideia medieval de o homem es-
tar totalmente submetido ao cosmo; ele demonstra, como em momentos 
de presságio de seus personagens, uma existência desse poder superior 
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que age sobre os homens, mas contorna essa ação, à medida que seu 
personagem é o responsável direto pela tragédia. 

“Lady Macbeth: [...] o medo de prosseguires embaraça-te, mas deseja 

que o fato aconteça. Vem depressa para que eu possa derramar a minha 

coragem nos teus ouvidos e varrer com a energia das minhas palavras 

tudo o que te separa do círculo de ouro com o qual o destino e um 

auxílio sobrenatural parecem pretender ver-te coroado”. (Macbeth, Ato 

I – cena V)

Na tragédia Macbeth, a loucura está sempre por um fio, tamanha a pai-
xão e a credulidade do herói. Lady Macbeth é intensa e sombria, sua 
agressividade chega quase a negar seu aspecto feminino. Ela é exata-
mente como a caracterização da peça, que se dá quase inteiramente no 
período noturno ou em momentos de escuridão. Porém guardar para si 
um ato criminoso, principalmente que fere a ordem natural, desequili-
bra-a. Toda sua frieza e crueldade sucumbem ao remorso e à loucura. O 
segredo do crime estimulado por ela a perturba e desequilibra. A culpa 
a leva à morte.

“Macbeth: Mais me valeria a mim não me conhecer do que conhecer o 

crime que cometi!” (Macbeth, Ato II – cena II).

Macbeth tem a natureza ambiciosa, porém sabe que ao matar Duncan 
cometeria um crime triplo – mataria um rei, um hóspede e um parente. 
Mesmo que Macbeth obtivesse êxito em seu intento, sua consciência 
perderia a paz. Talvez essa insegurança diante de um desejo seja porque 
Macbeth guarda dentro de si ensejos de alguma bondade, de não come-
ter tal atrocidade; por isso, o medo antes do crime e o remorso depois. 
Ele se volta para o mal, enquanto força favorável à morte, porém se as-
susta com essa realidade:

“Macbeth: Eu quase que esqueci em que consiste o sentimento do 

medo; tempo houve em que os meus nervos estremeciam, escutando 

qualquer grito noturno; em que os meus cabelos se eriçavam se eu ou-

via qualquer funesta narrativa; e se punham de pé sobre o meu couro 

cabeludo, como se estivessem vivos; fartei-me de horrores, o espanto fa-

miliarizou-se com os meus pensamentos homicidas e já nada me pode 

fazer estremecer”. (Macbeth, Ato V – cena V)
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Macbeth se volta para o mal – ele comete muitos crimes após o pri-
meiro. O protagonista representa um personagem sublime, embora 
com natureza má; ele faz uma escolha consciente, atingindo seu ápice 
de inconsequências. Ao se ver fadado às consequências de uma barbárie, 
Macbeth cria uma determinação própria do herói. A sua força se reve-
la na impossibilidade de reverter seu crime, sublimemente ele enfrenta 
sua perturbação e reconstrói sua escolha, voltando-se inteiramente para 
o seu lado do mal e mostrando-se nitidamente cruel. Shakespeare não 
assume caráter moralista, ele mostra o caminho, critica sem insultar e 
o público é levado a pensar sua postura diante do Estado, da vida, de 
si mesmo. (Disponível em: <http://www.unipam.edu.br/cratilo/images/
stories/file/artigos/2008_1(revisto)/ARepresentacaoDoMalEmMacbeth.
pdf>. Acesso em: 2 set. 2010.)
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Comédia de Costumes

Qualquer comédia que ridicularize modos, costumes e aparência de um 
determinado grupo social pode ser denominada comédia de costumes. 
Especificamente, podemos também nos referir a um tipo de comédia 
muito em voga na França e na Inglaterra do século XVII, cuja visão 
satírica da sociedade era feita através de uma linguagem brilhante, inte-
ligente e espirituosa. A crítica aponta As preciosas ridículas, de Molière 
(1622-1673), que estreou em 1658, como um ponto culminante do gê-
nero. As comédias de Menandro (342?-291 a.C.), contudo, constituem 
sua expressão mais antiga. Na França, a comédia de costumes fixou-se 
na caracterização de tipos e vícios sociais, como definido pelo próprio 
Molière: “A correção dos absurdos sociais deve ser, em todos os tempos, 
a verdadeira arte da comédia”. Na Inglaterra, a comédia de costumes, 
também chamada comédia de restauração, adquiriu características pró-
prias, retratando um modelo muito mais artificial, além de ser dema-
siadamente preocupada com os excessos sexuais da classe dominante. 
Tratava-se, na verdade, de um divertimento para a aristocracia, com 
muito pouco em comum com a sociedade em geral. No Brasil, o princi-
pal representante da comédia de costumes é Martins Pena (1815-1848), 
que escreveu sob a influência do modelo francês. No dizer do crítico 
Sábato Magaldi, “foi o fundador da nossa comédia de costumes, filão 
rico e responsável pela maioria das obras felizes que realmente contam 
na literatura brasileira”.

7.1 Molière

Molière (1622-1673), pseudônimo adotado por Jean Baptiste Poquelin, 
autor e diretor teatral francês, nascido em Paris, foi um dos maiores 
gênios da história da comédia teatral e da dramaturgia universal. Filho 
de uma família abastada, desde cedo pode dedicar-se ao teatro, com o 
Rei Luís XIV oferecendo-lhe o Teatro do Palácio Real para as apresen-
tações teatrais da sua trupe. O contato com a vida na corte e com a bur-
guesia emergente que a circundava forneceu a Molière o material para 

7

Molière (1622-1673).
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as suas sátiras à vida burguesa, dela colhendo tipos como os burgueses 
emergentes presunçosos na sua falsa erudição (em Le Bourgeois Genti-
lhomme), as damas afetadas, macaqueadoras da erudição literária (em 
Les Précieuses Ridicules e Les Femmes Savantes), os avarentos (L’Avare, 
obra baseada na comédia de Plauto), os beatos com a sua hipocrisia e 
as suas intrigas nada teológicas (em Tartuffe) e os médicos com a sua 
arrogância e charlatanismo (em Le Malade Imaginaire e Le médecin 
malgré lui). Nas suas comédias, Molière teve por influência sobretudo 
as obras de Aristófanes, Plauto e Terêncio, ao mesmo tempo em que foi 
fortemente influenciado pela commedia dell’arte italiana. Escreveu pe-
ças tanto em prosa como em verso, recorrendo muito aos alexandrinos. 
Molière é um dos autores responsáveis pela elevação da comédia como 
um gênero na verdade sério, ao utilizar o riso como um convincente 
instrumento de crítica aos costumes sociais.

Conhecido por abordar temas religiosos e cotidianos, misturando dra-
mas à visão satírica dos hábitos da sociedade francesa do século XVII, 
em O Avarento (L’Avare, de 1668), o autor cria o protagonista Harpagon, 
um velho mão-de-vaca que carrega os filhos para a sua mesquinharia 
e desconfia da lealdade de todos. Por trás das passagens cômicas fica a 
farsa hilariante, ambígua, revelando as fragilidades humanas. A ação 
decorre em Paris, no século XVII. Harpagão é um velho viúvo, pai de 
família, o qual mantém a bolsa bem fechada. Não que seja indigente: 
ganha bem como usurário. À sua família impõe o peso duplo de uma 
absurda pobreza e de uma vivência quase clandestina. No dia em que 
anuncia o casamento da sua filha com o velho com quem a comprome-
tera sem ela saber e que havia destinado ao seu filho uma viúva qual-
quer, também sem o seu consentimento, a revolta começa a soar na sua 
casa. Os filhos de Harpagão já não podem mais com a tirania do pai, a 
qual começa a sentir-se na sua vida amorosa. Rever L’Avare de Molière 
é percorrer com um olhar crítico a nossa contemporaneidade. A ênfa-
se no acaso e em valores menores (o dinheiro, a paixão e o desejo); a 
degradação acentuada das relações humanas apenas sustentadas à base 
de um mercantilismo levado ao extremo, com graves consequências na 
contemporaneidade, tudo é perpassado pelo olhar crítico e irônico de 
Molière (contextualizado numa época específica) e do espectador, que 
encontra no palco uma reflexão crítica do seu cotidiano. 

Para download do texto na 
íntegra: http://www.ebooks-

brasil.org/eLibris/avarento.
html
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7.2 Oscar Wilde 

Oscar Wilde nasceu em 16 de outubro de 1854 em Dublin, Irlanda. Es-
tudou em Oxford, onde recebe a influência de Walter Pater e da doutri-
na da “arte pela arte”. Em 1884, casou-se com a bela Constance Lloyd. 
Com a publicação de O retrato de Dorian Gray, sua carreira literária 
deslanchou. Oscar e Constance tinham 2 filhos: Cyril e Vyvyan. Mas 
uma noite, Robert Ross, um hóspede canadense jovem, seduziu Wilde e 
forçou-o, finalmente, a confrontar-se com seus sentimentos homossexu-
ais que o perseguiam desde a época em que era estudante. Anos depois 
Wilde foi preso com acusações de conduta homossexual e sentenciado 
a dois anos de prisão com trabalhos forçados. Depois desse incidente, 
sua fama e sucesso financeiro começaram a desmoronar. Suas obras e 
livros foram recolhidos das livrarias, assim como suas comédias tiradas 
de cartaz. O que lhe restou, acabou sendo leiloado para suas despesas do 
processo judicial. Mesmo condenado, Wilde não abaixaria sua cabeça, 
tendo declarado no seu primeiro julgamento, em 1895:

“O amor que não ousa dizer o nome nesse século é a grande afeição de 

um homem mais velho por um homem mais jovem como aquela que 

houve entre Davi e Jonatas, é aquele amor que Platão tornou a base de 

sua filosofia, é o amor que você pode achar nos sonetos de Michelan-

gelo e Shakespeare. É aquela afeição profunda, espiritual que é tão pura 

quanto perfeita. Ele dita e preenche grandes obras de arte como as de 

Shakespeare e Michelangelo, e aquelas minhas duas cartas, tal como 

são. Esse amor é mal entendido nesse século, tão mal entendido que 

pode ser descrito como o ̀ Amor que não ousa dizer o nome’ e por causa 

disso estou onde estou agora. Ele é bonito, é bom, é a mais nobre forma 

de afeição. Não há nada que não seja natural nele. Ele é intelectual e 

repetidamente existe entre um homem mais velho e um homem mais 

novo, quando o mais velho tem o intelecto e o mais jovem tem toda a 

alegria, a esperança e o brilho da vida à sua frente. Que as coisas deve-

riam ser assim o mundo não entende. O mundo zomba desse amor e às 

vezes expõe alguém ao ridículo por causa dele.”

São famosas as suas obras O retrato de Dorian Gray (The portrait of Do-
rian Gray), Uma mulher sem importância (A woman with no importan-
ce), Salomé e A importância de ser prudente (The importance of being 
earnest).

Oscar Wilde
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Em The importance of being earnest, o ar cômico começa pelo título am-
bíguo: earnest, em inglês, tem o mesmo som de Ernest, nome próprio. 
Em português, essa palavra significa “fervoroso” (tradução fiel, mas que 
não preserva o trocadilho) ou “Prudente” (melhor, é adjetivo e nome 
próprio). A peça espelha a hipocrisia social e ironiza o típico melodra-
ma vitoriano; zomba da instituição do casamento e dos valores dos ho-
mens, das mulheres, das classes sociais e, sobretudo, da riqueza. Ernest 
é uma identidade forjada por Jack Worthing para agir na cidade sem 
se preocupar com as consequências de seus atos. Ele está apaixonado 
por Gwendolyn Fairfax, que, por sua vez, está à procura de um marido, 
justamente que se chame Ernest. O obstáculo é sua mãe, Lady Bracknell, 
que questiona a origem de Jack/Ernest: ele fora achado dentro de uma 
bolsa por um homem que o adotou e deixou-lhe uma fortuna e a guarda 
da bela jovem Cecily Cardew. O amigo de Jack, Algernon Moncrieff, 
empenha-se por conhecê-la e adota a mesma estratégia do amigo, forjar 
um nome e ir para a casa de campo deste e de Cecília, alegando ser um 
parente distante. Não demora que Cecília se apaixone por Algernon. 
Todos acabam se encontrando na casa de campo e a verdade vem à tona, 
com Jack descobrindo, inclusive, que possuía um Ernest no nome, o 
que viabilizaria o seu casamento. Como nas comédias de boulevard, a 
cada mentira o personagem complica-se um pouco mais, até um final 
surpreendente. Em Wilde, contudo, a trama é o que menos importa. É 
o cinismo e a afetação dos diálogos que fazem seu texto sobreviver. As 
comédias de Wilde são repletas de tiradas sarcásticas (epigramas) com 
função corrosiva em relação ao verniz social e que conferem atualidade 
à essa peça, encenada em Londres e em outros centros até hoje.

Vamos ler dois trechos importantes (Primeiro Ato, Parte II) de A 
importância de ser Prudente: o pedido de casamento de Jack e a 
“entrevista” feita por Lady Bracknell.

Jack. Charming day it has been, Miss Fairfax.

Gwendolen. Pray don’t talk to me about the weather, Mr. Worthing. 

Whenever people talk to me about the weather, I always feel quite cer-

tain that they mean something else. And that makes me so nervous.

Jack. I do mean something else.
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Gwendolen. I thought so. In fact, I am never wrong.

Jack. And I would like to be allowed to take advantage of Lady Brack-

nell’s temporary absence…

Gwendolen. I would certainly advise you to do so. Mamma has a way 

of coming back suddenly into a room that I have often had to speak to 

her about.

Jack. [Nervously.] Miss Fairfax, ever since I met you I have admired you 

more than any girl… I have ever met since… I met you.

Gwendolen. Yes, I am quite well aware of the fact. And I often wish that 

in public, at any rate, you had been more demonstrative. For me you 

have always had an irresistible fascination. Even before I met you I was 

far from indifferent to you. [Jack looks at her in amazement.] We live, as 

I hope you know, Mr Worthing, in an age of ideals. The fact is constantly 

mentioned in the more expensive monthly magazines, and has reached 

the provincial pulpits, I am told; and my ideal has always been to love 

some one of the name of Ernest. There is something in that name that 

inspires absolute confidence. The moment Algernon first mentioned to 

me that he had a friend called Ernest, I knew I was destined to love you.

Jack. You really love me, Gwendolen?

Gwendolen. Passionately!

Jack. Darling! You don’t know how happy you’ve made me.

Gwendolen. My own Ernest!

Jack. But you don’t really mean to say that you couldn’t love me if my 

name wasn’t Ernest?

Gwendolen. But your name is Ernest.

Jack. Yes, I know it is. But supposing it was something else? Do you mean 

to say you couldn’t love me then?

Gwendolen. [Glibly.] Ah! That is clearly a metaphysical speculation, and 

like most metaphysical speculations has very little reference at all to the 

actual facts of real life, as we know them.

Jack. Personally, darling, to speak quite candidly, I don’t much care about 

the name of Ernest… I don’t think the name suits me at all.

Gwendolen. It suits you perfectly. It is a divine name. It has a music of its 

own. It produces vibrations.
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Jack. Well, really, Gwendolen, I must say that I think there are lots of oth-

er much nicer names. I think Jack, for instance, a charming name.

Gwendolen. Jack?… No, there is very little music in the name Jack, if 

any at all, indeed. It does not thrill. It produces absolutely no vibrations… 

I have known several Jacks, and they all, without exception, were more 

than usually plain. Besides, Jack is a notorious domesticity for John! And 

I pity any woman who is married to a man called John. She would prob-

ably never be allowed to know the entrancing pleasure of a single mo-

ment’s solitude. The only really safe name is Ernest

Jack. Gwendolen, I must get christened at once – I mean we must get 

married at once. There is no time to be lost.

Gwendolen. Married, Mr. Worthing?

Jack. [Astounded.] Well… surely. You know that I love you, and you led 

me to believe, Miss Fairfax, that you were not absolutely indifferent to 

me.

Gwendolen. I adore you. But you haven’t proposed to me yet. Noth-

ing has been said at all about marriage. The subject has not even been 

touched on.

Jack. Well… may I propose to you now?

Gwendolen. I think it would be an admirable opportunity. And to spare 

you any possible disappointment, Mr. Worthing, I think it only fair to tell 

you quite frankly before-hand that I am fully determined to accept you.

Jack. Gwendolen!

Gwendolen. Yes, Mr. Worthing, what have you got to say to me?

Jack. You know what I have got to say to you.

Gwendolen. Yes, but you don’t say it.

Jack. Gwendolen, will you marry me? [Goes on his knees.]

Gwendolen. Of course I will, darling. How long you have been about it! I 

am afraid you have had very little experience in how to propose.

Jack. My own one, I have never loved any one in the world but you.

Gwendolen. Yes, but men often propose for practice. I know my brother 

Gerald does. All my girl-friends tell me so. What wonderfully blue eyes 

you have, Ernest! They are quite, quite, blue. I hope you will always look 
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at me just like that, especially when there are other people present. [En-

ter Lady Bracknell.]

Lady Bracknell. Mr. Worthing! Rise, sir, from this semi-recumbent postu-

re. It is most indecorous.

Gwendolen. Mamma! [He tries to rise; she restrains him.] I must beg you 

to retire. This is no place for you. Besides, Mr. Worthing has not quite fin-

ished yet.

Lady Bracknell. Finished what, may I ask?

Gwendolen. I am engaged to Mr. Worthing, mamma. 

[They rise together.]

Lady Bracknell. Pardon me, you are not engaged to any one. When 

you do become engaged to some one, I, or your father, should his health 

permit him, will inform you of the fact. An engagement should come on 

a young girl as a surprise, pleasant or unpleasant, as the case may be. 

It is hardly a matter that she could be allowed to arrange for herself… 

And now I have a few questions to put to you, Mr. Worthing. While I am 

making these inquiries, you, Gwendolen, will wait for me below in the 

carriage.

Gwendolen. [Reproachfully.] Mamma!

Lady Bracknell. In the carriage, Gwendolen! [Gwendolen goes to the 

door. She and Jack blow kisses to each other behind Lady Bracknell’s 

back. Lady Bracknell looks vaguely about as if she could not understand 

what the noise was. Finally turns round.] Gwendolen, the carriage!

Gwendolen. Yes, mamma. [Goes out, looking back at Jack.]

Lady Bracknell. [Sitting down.] You can take a seat, Mr. Worthing.

[Looks in her pocket for note-book and pencil.]

Jack. Thank you, Lady Bracknell, I prefer standing.

Lady Bracknell. [Pencil and note-book in hand.] I feel bound to tell you 

that you are not down on my list of eligible young men, although I have 

the same list as the dear Duchess of Bolton has. We work together, in 

fact. However, I am quite ready to enter your name, should your answers 

be what a really affectionate mother requires. Do you smoke?

Jack. Well, yes, I must admit I smoke.
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Lady Bracknell. I am glad to hear it. A man should always have an oc-

cupation of some kind. There are far too many idle men in London as it 

is. How old are you?

Jack. Twenty-nine.

Lady Bracknell. A very good age to be married at. I have always been 

of opinion that a man who desires to get married should know either 

everything or nothing. Which do you know?

Jack. [After some hesitation.] I know nothing, Lady Bracknell.

Lady Bracknell. I am pleased to hear it. I do not approve of anything 

that tampers with natural ignorance. Ignorance is like a delicate exotic 

fruit; touch it and the bloom is gone. The whole theory of modern educa-

tion is radically unsound. Fortunately in England, at any rate, education 

produces no effect whatsoever. If it did, it would prove a serious danger 

to the upper classes, and probably lead to acts of violence in Grosvenor 

Square. What is your income?

Jack. Between seven and eight thousand a year.

Lady Bracknell. [Makes a note in her book.] In land, or in investments?

Jack. In investments, chiefly.

Lady Bracknell. That is satisfactory. What between the duties expected 

of one during one’s lifetime, and the duties exacted from one after one’s 

death, land has ceased to be either a profit or a pleasure. It gives one 

position, and prevents one from keeping it up. That’s all that can be said 

about land.

Jack. I have a country house with some land, of course, attached to it, 

about fifteen hundred acres, I believe; but I don’t depend on that for my 

real income. In fact, as far as I can make out, the poachers are the only 

people who make anything out of it.

Lady Bracknell. A country house! How many bedrooms? Well, that point 

can be cleared up afterwards. You have a town house, I hope? A girl with 

a simple, unspoiled nature, like Gwendolen, could hardly be expected to 

reside in the country.

Jack. Well, I own a house in Belgrave Square, but it is let by the year to 

Lady Bloxham. Of course, I can get it back whenever I like, at six months’ 

notice.

Lady Bracknell. Lady Bloxham? I don’t know her.
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Jack. Oh, she goes about very little. She is a lady considerably advanced 

in years.

Lady Bracknell. Ah, nowadays that is no guarantee of respectability of 

character. What number in Belgrave Square?

Jack. 149.

Lady Bracknell. [Shaking her head.] The unfashionable side. I thought 

there was something. However, that could easily be altered.

Jack. Do you mean the fashion, or the side?

Lady Bracknell. [Sternly.] Both, if necessary, I presume. What are your 

polities?

Jack. Well, I am afraid I really have none. I am a Liberal Unionist.

Lady Bracknell. Oh, they count as Tories. They dine with us. Or come in 

the evening, at any rate. Now to minor matters. Are your parents living?

Jack. I have lost both my parents.

Lady Bracknell. To lose one parent, Mr. Worthing, may be regarded as 

a misfortune; to lose both looks like carelessness. Who was your father? 

He was evidently a man of some wealth. Was he born in what the Radical 

papers call the purple of commerce, or did he rise from the ranks of the 

aristocracy?

Jack. I am afraid I really don’t know. The fact is, Lady Bracknell, I said I 

had lost my parents. It would be nearer the truth to say that my parents 

seem to have lost me… I don’t actually know who I am by birth. I was… 

well, I was found.

Lady Bracknell. Found!

Jack. The late Mr. Thomas Cardew, an old gentleman of a very charitable 

and kindly disposition, found me, and gave me the name of Worthing, 

because he happened to have a first-class ticket for Worthing in his pock-

et at the time. Worthing is a place in Sussex. It is a seaside resort.

Lady Bracknell. Where did the charitable gentleman who had a first-

class ticket for this seaside resort find you?

Jack. [Gravely.] In a hand-bag.

Lady Bracknell. A hand-bag?
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Jack. [Very seriously.] Yes, Lady Bracknell. I was in a hand-bag – a so-

mewhat large, black leather hand-bag, with handles to it – an ordinary 

hand-bag in fact.

Lady Bracknell. In what locality did this Mr. James, or Thomas, Cardew 

come across this ordinary hand-bag?

Jack. In the cloak-room at Victoria Station. It was given to him in mistake 

for his own.

Lady Bracknell. The cloak-room at Victoria Station?

Jack. Yes. The Brighton line.

Lady Bracknell. The line is immaterial. Mr. Worthing, I confess I feel so-

mewhat bewildered by what you have just told me. To be born, or at any 

rate bred, in a hand-bag, whether it had handles or not, seems to me to 

display a contempt for the ordinary decencies of family life that reminds 

one of the worst excesses of the French Revolution. And I presume you 

know what that unfortunate movement led to? As for the particular lo-

cality in which the hand-bag was found, a cloak-room at a railway sta-

tion might serve to conceal a social indiscretion – has probably, indeed, 

been used for that purpose before now-but it could hardly be regarded 

as an assured basis for a recognised position in good society.

Jack. May I ask you then what you would advise me to do? I need hardly 

say I would do anything in the world to ensure Gwendolen’s happiness.

Lady Bracknell. I would strongly advise you, Mr. Worthing, to try and 

acquire some relations as soon as possible, and to make a definite 

effort to produce at any rate one parent, of either sex, before the sea-

son is quite over.

Jack. Well, I don’t see how I could possibly manage to do that. I can pro-

duce the hand-bag at any moment. It is in my dressing-room at home. I 

really think that should satisfy you, Lady Bracknell.

Lady Bracknell. Me, sir! What has it to do with me? You can hardly imagi-

ne that I and Lord Bracknell would dream of allowing our only daughter 

– a girl brought up with the utmost care – to marry into a cloak-room, 

and form an alliance with a parcel? Good morning, Mr. Worthing!

[Lady Bracknell sweeps out in majestic indignation.]

Jack. Good morning! [Algernon, from the other room, strikes up the 

Wedding March. Jack looks perfectly furious, and goes to the door.] For 

goodness’ sake don’t play that ghastly tune, Algy. How idiotic you are!
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Modernidade e Teatro 

Vejamos agora alguns dramaturgos vinculados à modernidade, concei-
to já estudado na Unidade anterior.

8.1 Eugene O’Neill 

Nascido em Nova York, Eugene Gladstone O’Neill (1888-1953) foi um 
dramaturgo anarquista e socialista, vencedor do Nobel de Literatura em 
1936 e do Prêmio Pulitzer por várias vezes – Beyond the Horizon (1920); 
Anna Christie (1922); Strange Interlude (1928); e Long Day’s Journey Into 
Night (1957). De descendência irlandesa, filho de um ator popular, o 
teatro acompanhou a sua formação. Suas peças trabalham as técnicas 
do realismo, influenciado principalmente por Anton Chekhov, Henrik 
Ibsen e August Strindberg. Sua dramaturgia envolve personagens que 
habitam as margens da sociedade, com um comportamento desregra-
do, frente às inalcançáveis aspirações e esperanças do milagre norte-
americano. Tendo escrito apenas uma comédia (Ah, Wilderness!), todas 
as suas peças desenvolvem graus de tragédia pessoal e pessimismo. Sua 
dramaturgia influenciou um importante dramaturgo brasileiro: Nelson 
Rodrigues. O’Neill constrói personagens inteiramente despedaçados 
que tentam através de autoenganação e embriaguês fugir da responsa-
bilidade sobre suas vidas. A obra-prima Longa jornada noite adentro 
(Long day’s journey into night) é uma peça, aparentemente, de caráter 
autobiográfico. O enredo se passa na sala de uma casa de verão em New 
London, Connecticut, em agosto de 1912. A peça começa pela manhã e 
termina tarde da noite do mesmo dia. É dividida em quatro atos, consis-
tindo de descobertas dolorosas entre quatro integrantes de uma mesma 
família (os Tyrone). O pai, James, é um ator decadente; a mãe, Mary, está 
às voltas com o vício em morfina; Jamie é um ator fracassado e alcoóla-
tra; e Edmund, um aspirante a escritor, diagnosticado com tuberculose. 
A peça termina em uma noite infernal, com os três homens embriaga-
dos e a mãe delirante. Talvez, mais do que explicar a peça sob o ponto 
de vista da biografia de O’Neill, seja possível pensar que a obra dialoga 
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com a tradição da tragédia, particularmente Shakespeare. Se tomarmos 
a sequência trágica (crise inicial, conduzindo a complicações seguidas 
de momentos de reconhecimento que precedem a morte trágica), vemos 
que o esquema é similar, com substituição da morte pela resignação: “All 
we can do is try to be resignated”, diz Tyrone, “or be so drunk you can 
forget”, diria Edmund. São personagens em conflito com o mundo, sem 
qualquer senso de pertencimento social. O’Neill parece, portanto, bus-
car novas formas de expressão trágica, capazes de comunicar – e daí seu 
realismo – o que ele via como a profunda condição trágica da existência. 

Veja um trecho da rubrica inicial da peça:

“São mais ou menos 8h30. O sol penetra pelas janelas da direita. 
Ao levantar-se o pano do fundo, a família acaba de tomar o café da 
manhã. Mary Tyrone e seu marido saem juntos da sala dos fundos. 
Vêm da sala de jantar.Mary tem 54 anos e é uma mulher de estatura 
mediana. Sua silhueta elegante, ainda juvenil, é um tanto roliça, mas 
nela não se notam a cintura e as cadeiras próprias da idade madura, 
apesar de não usar um colete muito ajustado. Seu rosto é tipicamen-
te irlandês. Deve ter sido um rosto lindo e ainda chama a atenção. 
Não se harmoniza com a saúde que sua silhueta denota. É enxuto 
e pálido, nele sobressaindo a estrutura óssea. Tem o nariz longo e 
reto e a boca larga, de lábios carnudos e sensíveis. Não usa blush 
nem qualquer espécie de maquiagem. O cabelo farto e de um bran-
co puro emoldura sua testa. Acentuados por esse cabelo e por sua 
palidez, seus olhos, de um pardo-escuro, parecem negros. São ex-
cepcionalmente grandes e belos, de sobrancelhas negras e pestanas 
frisadas. O que imediatamente chama a atenção é seu extremo ner-
vosismo. Suas mãos nunca estão quietas. Foram lindas mãos de lon-
gos dedos finos, mas o reumatismo tornou nodosas as articulações 
e deformou os dedos, que agora parecem mutilados. Todos evitam 
fitá-los, sobretudo porque se nota que Mary não consegue esquecer 
o triste aspecto que apresentam, e sente-se humilhada por não po-
der dominar esse nervosismo que mais chama a atenção sobre suas 
mãos. Veste-se com simplicidade, mas com uma segura intuição do 
que lhe vai bem. Tem o cabelo cuidadosamente penteado. Sua voz

Você pode ver Chris-
topher Plummer como 
James Tyrone em Long 
day’s journey into night 
em http://www.youtu-
be.com/watch?v=PRi-
R2-XDuU
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é suave e atraente. Quando está alegre, sente-se nessa voz um leve 
sotaque irlandês. Sua qualidade mais sedutora – e que nunca per-
deu – é o simples e espontâneo encanto juvenil de uma menina de 
colégio, uma inata inocência alheia à vida mundana. James Tyrone 
tem 65 anos, porém parece ter dez anos menos. De estatura média, 
largo de ombros e de peito, dir-se-ia que sua estatura é mais elevada 
devido ao porte, cujas características são próprias de um soldado: 
leva a cabeça erguida, o peito estufado, o ventre contraído e os om-
bros quadrados. Seu rosto já apresenta os primeiros sinais da velhi-
ce, mas ainda assim é um belo rosto de homem – a cabeça é grande, 
bem modelada –, possui um belo perfil e olhos fundos, de uma 
tonalidade parda e clara. Seu cabelo grisalho rareia, e ostenta uma 
calvície semelhante à tonsura de um frade. Na sua personalidade, 
está inconfundivelmente estampado o selo de sua profissão. Não 
porque tenha por hábito comprazer- se em alguma das deliberadas 
atitudes temperamentais próprias do ator teatral”.

8.2 Teatro do Absurdo 

A destruição de valores e crenças, após a Segunda Guerra Mundial, fa-
vorece o surgimento de um teatro antirrealista, ilógico, que encara a 
linguagem como obstáculo entre os homens, condenados à solidão. O 
teatro do absurdo constitui uma forma teatral em que a intriga está pra-
ticamente ausente e em que se assiste à desintegração da linguagem e 
da comunicação entre os personagens. A eclosão desse tipo de drama, 
também designado como antiteatro, decorre do Surrealismo, na medida 
em que este explorava aquilo que não se vê e não se sente, acentuando, 
como no Teatro do Absurdo, os paradoxos que a humanidade vivia. Sua 
principal fonte de inspiração foi a burguesia ocidental, que, segundo os 
teóricos do Absurdo, se distanciava cada vez mais do mundo real. Como 
diz o nome, o Teatro do Absurdo propõe revelar, pela exposição do inu-
sitado, a ilogicidade da existência. Essa vertente desvela o real como se 
fosse irreal, com forte ironia, intensificando as neuroses e loucuras dos 
personagens e culminando em crise. Há, portanto, uma crítica à falta de 
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criatividade do homem, condicionado às rotinas reprodutivas. Desta-
cam-se o irlandês Samuel Beckett; o romeno, naturalizado francês, Eu-
gène Ionesco; o inglês Harold Pinter; o francês Jean Genet; e o espanhol 
Fernando Arrabal.

•	 Samuel Beckett

Samuel Beckett (1906-1989) foi dramaturgo, poeta e romancista irlan-
dês. Depois de formado em Dublin, morou em Paris. Seu teatro, rechea-
do de paradoxos e humor sutil, rejeita a busca de explicação da existên-
cia através do racionalismo. Em Esperando Godot, sua primeira peça, 
dois vagabundos conversam esperando um misterioso Godot que nunca 
aparece, numa parábola da condição humana. As ações dramáticas do 
final da peça ilustram bem uma “sequência do absurdo”: os dois men-
digos decidem partir, mas não podem ir muito longe, já que precisam 
esperar por Godot. Eles olham para a árvore e pensam em se enforcar. 
Estragon tira o seu cinto, mas este arrebenta quando eles dão um puxão 
nele. Suas calças caem. Vladimir diz que eles se enforcarão amanhã, a 
menos que Godot venha para salvá-los. Ele diz para Estragon suspender 
suas calças. Eles decidem ir embora, mas não saem dos seus lugares: 

- VLADIMIR: Well? Shall we go? 

- ESTRAGON: Yes, let’s go. 

- They do not move. (encerramento do segundo Ato)

Trata-se de uma peça em dois atos, na qual dois vagabundos, Estragon 
e Vladimir, esperam há 50 anos por Godot (na peça, eles encontram 
Pozzo e Lucky, o burguês e seu criado puxado por uma corda). A estru-
tura do primeiro ato se repete, com poucas alterações, no segundo. A 
notícia de que Godot não virá é anunciada por um garoto. Trata-se de 
uma concepção cíclica (início e fim se encontram), em que é configura-
do o princípio da não ação que caracteriza a espera. E é precisamente a 
criação de uma atmosfera onde nada acontece que caracteriza a crítica 
existencial aberta, não indutiva da obra, criando um espaço para tudo 
acontecer. Ou, em outras palavras, uma tentativa de comunicar onde 
nenhuma comunicação é possível. A obra de Becket surge como uma 
alternativa estética, dada a combinação que estabelece entre o vazio de 

Samuel Beckett
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sua linguagem visual (“maximum of simplicity and symmetry”) e a ri-
queza sonora da sua linguagem verbal, de seus diálogos energéticos e 
alegóricos, enriquecidos pelo silêncio (a ideia de que menos é mais). São 
famosas também as peças Act without words I (1956), Act without words 
II (1956), Endgame (1957), Krapp’s last tape (1958) e Happy days (1960). 

8.3 Tennessee Williams 

Thomas (depois Tennessee, numa referência ao Estado de nascimento 
de seu pai) Lanier Williams (1911-1983) nasceu em Columbus, Missis-
sipi. Suas primeiras peças foram Candles to the Sun e The fugitive kind 
(1937), seguidas de Battle of angels e The glass menagerie (1944), que 
muitos consideram a sua melhor peça (a história familiar dos irmãos 
Tom e Laura, em conflito com Amanda, a mãe controladora). Em 1948, 
A streetcar named desire rendeu-lhe o Pulitzer Prize. Williams alcan-
çou reconhecimento mundial com as versões cinematográficas de The 
glass menagerie (1950) e A streetcar named desire (1951), dirigidas por 
Elia Kazan. O mesmo se deu com Cat on a hot tin roof, Orpheus descen-
ding e Night of the Iguana.

A Streetcar named desire (Um bonde chamado desejo) tem a ação am-
bientada em Nova Orleans, 1930. Os personagens mais marcantes são 
Blanche DuBois, mulher sulista (a velha América), decadente e trau-
matizada – ela perde a fazenda que herdara, “Belle Reve” e o marido, de 
quem havia descoberto a homossexualidade –, mas nostálgica e român-
tica, e o marido de sua irmã, Stanley Kowalski, bruto, rude e sensual (a 
nova América), imigrante e operário. Em outro nível interpretativo, há 
mais uma oposição, trata-se do choque entre o mundo rural e o mun-
do urbano, já que Blanche vai para o apartamento de sua irmã, Stella 
Kowalski, na cidade, e sofre o choque cultural daí advindo. O nome da 
peça possui, no mínimo, uma dupla referência: o nome do bonde para 
chegar-se no apartamento dos Kowalski e a atração física de Stella por 
Stanley. É senso comum entender a peça sob o mecanismo moderno da 
tensão de opostos (ilusão/realidade; passado/presente; amor/sexo, deli-
cadeza/violência etc.) e conflito. Na peça, esse conflito é desencadeado 
pela chegada de Blanche, levando a um adensamento psicológico cres-
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cente na relação desta com o casal, que culmina com o internamento de 
Blanche em função da sua condição nervosa. Os temas e problemas em 
Williams são universais e recorrentes: indivíduos atingidos pela margi-
nalidade, violência, solidão e rejeição social. Vejamos um tenso diálogo 
da Cena 4: Blanche retorna ao apartamento de Stella e revela não enten-
der como a irmã consegue viver com uma criatura tão violenta como 
Stanley e a aconselha a procurar um ex-namorado que ficou milionário. 
Stella, então, defende a sua paixão:

- STELLA: ... there are things that happen between a man and 
a woman in the dark that sort of make everything else seem 
unimportant.

- BLANCHE: What you are talking about is brutal desire – 
just – Desire!  the name of that rattle-trap street-car that ban-
gs through the Quarter, up one old narrow street and down 
another...

- STELLA: Haven’t you ever ridden on that street-car?

- BLANCHE: It brought me here – where I’m not wanted and 
where I’m ashamed to be...

A cena termina com a entrada de Stanley, que ouve a conversa em que 
Blanche o compara a um animal e sai sem ser visto. Essa parte exem-
plifica o jogo de diferenças (de classe, de cultura, de percepção do mun-
do) sobre o qual está construído o enredo. Seria fácil fixar uma visão 
romântica para Blanche e uma visão realista para Stanley, mas eles são 
mais ambíguos do que isso: talvez ela decida ignorar a realidade que viu, 
e ele não reconhecer as suas ambições.
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Vanguardas Teatrais

O teatro de vanguarda foi um movimento não sistematizado de con-
testação artística nascido na Europa no fim do século XIX, reunindo 
correntes estéticas que advogavam novos padrões para o fazer teatral, 
voltadas contra o realismo, o naturalismo e as convenções. Reivindi-
cando a autonomia da arte e impondo um ilimitado campo de atuação, 
as vanguardas rompem os padrões estabelecidos, num permanente mo-
vimento de reproposição da expressividade artística, voltadas para um 
além do já convencionado.

O vanguardismo – atitude iconoclasta que recusa o estabelecido – ca-
racteriza-se pela experimentação incessante de novos conceitos e pro-
cedimentos, intrometendo-se em todos os domínios cênicos, da en-
cenação às temáticas, da dramaturgia à cenografia, da arquitetura à 
interpretação dos atores. Inscrever a vanguarda no teatro é buscar para 
a instauração do novo gestos de ruptura localizados num determinado 
momento da história, particularmente no início do século XX. Esse mo-
mento busca uma renovação estrutural e conjectural em ruptura com 
a cena ilusionista do naturalismo e fomenta a recusa incondicional das 
estruturas burguesas para o drama. As vanguardas atacam o postulado 
fundamental do teatro burguês: existência de tipos, personagens huma-
nos, cujo choque em atração recíproca constitui o drama; estruturas 
dramáticas, o aprisionamento dos indivíduos e das estruturas de cons-
ciência, e, por fim, o funcionamento, a cumplicidade dúbia no seio da 
qual plateia e palco se aproximam, se reúnem para se refletirem mutua-
mente. E o próprio drama é posto em questão: o drama entre essências 
psicológicas, o diálogo entre indivíduos estanques. A vanguarda nega 
a totalidade do teatro tradicional. Protesta contra as convenções, co-
locando em xeque uma estética cênica caracterizada pela ambição mi-
mética, pelo ilusionismo naturalista de um palco italiano e a concepção 
de mundo e de ser humano por ele veiculado. Essa negação da ilusão 
cênica marca todo o teatro que se quer inovador no percurso do século 
XX: das vanguardas das primeiras décadas , o teatro futurista, dadaísta, 
surrealista, as experiência radicais de Meyerhold, as de Piscator, as do 
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inglês Gordon Craig e as do suíço Appia, até os trabalhos dos anos 60 
de Peter Brook, do Living Theatre, de Judith Malina e Julian Beck, de 
Grotowski, de Ariene Mnouchikine, e as experiências mais criativas dos 
brasileiros José Celso Martins Corrêa e Augusto Boal, passando pelos 
textos teóricos de Artaud e Brecht. O início do século e os anos 60 são 
considerados os momentos de pico desse movimento – o processo da 
história do espetáculo sofre realmente uma ruptura radical e profunda, 
contrariando a lógica aparente do seu desenvolvimento. 

9.1 Artaud

Antonin Artaud (1896-1948) idealizou uma tendência estética a partir 
da atmosfera mística e do caráter metafísico do teatro oriental, deno-
nimada “teatro da crueldade”. A meta artística era a busca de outros 
meios de expressão que não a palavra literária, considerada elitista e 
limitante por Artaud. A ênfase da expressão cênica devia, pois, recair 
na emoção, na linguagem não verbal, na luz e no som, e principalmente 
na voz e no corpo do ator, ou seja, em tudo que apelasse aos sentimentos 
do espectador. Para Artaud, o espetáculo teatral devia ser uma espécie 
de ritual. Artaud influenciou um sem-número de artistas e escritores, 
destacando-se nos anos 60 os diretores Peter Brook e Jerzy Grotowski, 
além dos grupos experimentais norte-americanos, tais como Open The-
atre e principalmente The Living Theatre. Sintetizando seu pensamento 
acerca da função do teatro e, particularmente, do teatro da crueldade, 
Artaud afirma que:

“Nós não somos livres. E o céu ainda pode cair sobre nossas cabeças. O 

teatro foi criado, antes de tudo, para nos revelar estas verdades”.

9.2 Grotowski

Jerzy Grotowski criou a expressão Teatro Pobre para definir espetá-
culos por ele realizados na Polônia. Esses espetáculos possuíam uma 
linguagem cênica bastante peculiar, centrada no trabalho do ator e no 
encontro sensível, na comunhão de percepções que ocorria entre ele e 

Para aprofundar seus 
estudos, a maior par-
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no livro O Teatro e seu 
Duplo (1938)

Grotowski



179

Capítulo 9Vanguardas Teatrais

o espectador. Tais espetáculos prescindiam dos elementos tradicionais 
de linguagem cênica, tidos por ele como supérfluos: maquiagem, indu-
mentária, cenografia, iluminação e sonoplastia. Grotowski disse: 

“A aceitação da pobreza do teatro, despojado de tudo que não é essen-

cial, nos revelou não apenas a espinha dorsal da arte, mas também a 

riqueza escondida na verdadeira natureza da forma artística”.

9.3 The Living Theatre

The Living Theatre foi fundado em 1947 como uma alternativa criativa 
ao teatro comercial por uma aluna de Erwin Piscator, Judith Malina, e 
Julian Beck, um pintor abstrato da New York School. De lá para cá, o 
teatro experimentou uma variedade de espaços cênicos, tendendo a pro-
cessos de intervenção política no espaço público: da encenação de auto-
res não convencionais ou pouco conhecidos na América (Gertrude Stein, 
William Carlos Williams, John Ashbery, Cocteau, Lorca, Brecht e Piran-
dello) em teatros pequenos nos anos 50 e 60, ao teatro nômade e em lo-
cais alternativos nos 70 (prisões, fábricas, favelas, escolas etc.), chegando 
a uma estabilização a partir dos anos 90 na Itália e em Nova York. Já nos 
anos 60 a companhia desenvolveu um interessante trabalho de teatro co-
munitário, resultando na criação de um teatro não ficcional, que investia 
no envolvimento político e corporal dos atores no sentido da provocação 
de mudanças sociais, atitude que encontra eco nas manifestações mais 
recentes do grupo antiglobalização e pelos direitos humanos.

The Living Theatre Documen-
tation: http://www.youtube.
com/watch?v=lTSG9VWsr6g 

Para aprofundar seus 
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Performance

Vamos encerrar este material didático para o módulo Introdução ao Es-
tudo do Texto Poético e Dramático pensando num conceito que perpassa 
ambos os gêneros, bem como o plano expressivo inerente a cada um 
deles: a performance. Na etimologia da palavra, a primeira acepção de 
par former, de origem francesa, está ligada ao “dar forma”, seja ao co-
nhecimento, à experiência ou à imaginação.

Por performance podemos qualificar, nomear, descrever e utilizar defi-
nições dos mais diversos campos do conhecimento. Podemos compreen-
der por performance desde a execução de uma ação; o cumprimento de 
um desejo; uma volição; a ação de interpretar um personagem, uma exi-
bição pública; uma habilidade; um desempenho; um resultado final; um 
modo de reação ou uma maneira como um mecanismo funciona e, até 
mesmo, o comportamento da língua e da oralidade. Sendo assim, tanto a 
escrita do texto poético ou dramático como a leitura-escritura e as diver-
sas formas de dramatização relacionam-se com a ideia de performance.

No campo das artes, num sentido mais restrito, a performance é uma 
forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da 
música. A performance deve ser compreendida a partir dos desenvol-
vimentos da arte pop, do minimalismo e da arte conceitual, que to-
mam a cena artística nas décadas de 1960 e 1970. A arte contemporânea 
põe em cheque os enquadramentos sociais e artísticos do modernismo, 
abrindo-se a experiências culturais díspares. Nesse contexto, instala-
ções, happenings e performances são amplamente realizados, sinalizan-
do certo espírito das novas orientações da arte: as tentativas de dirigir 
a criação artística às coisas do mundo, à natureza e à realidade urba-
na. Cada vez mais as obras articulam diferentes modalidades de arte – 
dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura etc. –, desafiando as 
classificações habituais e colocando em questão a própria definição de 
arte. As relações entre arte e vida cotidiana, assim como o rompimento 
das barreiras entre arte e não arte, constituem preocupações centrais 
para a performance. As performances conhecem inflexões distintas no 
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interior do grupo Fluxus; as exibições organizadas por Georges Maciu-
nas (1931-1978) entre 1961 e 1963 oferecem uma projeção inédita a essa 
nova forma de arte; os experimentos de Nam June Paik (1932), assim 
como os de John Cage (1912-1992), que associam performance, música, 
vídeo e televisão, estão comprometidos com a exploração de sons e ru-
ídos tirados do cotidiano, desenhando claramente o projeto do Fluxus 
de romper as barreiras entre arte e não arte. O nome de Joseph Beuys 
(1921-1986), enfim, liga-se também ao grupo e à realização de perfor-
mances – nome que ele recusava, preferindo o termo “ação” – que se 
particularizam pelas conexões que estabelecem com um universo mito-
lógico, mágico e espiritual. 

Trabalhos muito diferentes entre si, realizados entre 1960 e 1970, apare-
cem descritos como performances, o que chama a atenção para as difi-
culdades de delimitar os contornos específicos dessa modalidade de arte.

Por exemplo, no contexto anglo-saxão, Gilbert & George (Gilbert Proes-
ch, 1943- , e George Passmore, 1942- ) conferem novo caráter às perfor-
mances, utilizando-se do conceito de escultura viva e da fotografia que 
pretende rivalizar com a pintura. Uma ênfase maior no aspecto ritua-
lístico da performance é o objetivo das intervenções do grupo de Viena, 
o Actionismus, que reúne Rudolf Schwarzkogler (1941-1969), Günther 
Brüs (1938- ), Herman Nitsch (1938- ) e outros. Um diálogo mais decidi-
do entre performance e a body art pode ser observado em trabalhos de 
Bruce Nauman (1941- ), Schwarzkogler e Vito Acconci (1940- ). 

No Brasil, Flávio de Carvalho (1899-1973) foi um pioneiro nas perfor-
mances a partir de meados dos anos de 1950 (por exemplo, a relatada no 
livro Experiência nº 2). O Grupo Rex, criado em São Paulo por Wesley 
Duke Lee (1931- ), Nelson Leirner (1932- ), Carlos Fajardo (1941- ), José 
Resende (1945- ), Frederico Nasser (1945- ), entre outros, realiza uma 
série de happenings. A produção de Hélio Oiticica (1937-1980) dos anos 
de 1960 – por exemplo, os Parangolés – guarda relação com a perfor-
mance por sua ênfase na execução e no “comportamento-corpo”, como 
define o artista. Nos anos 80, surgem os espetáculos multimídia.

Cohen propõe a performance como uma linguagem que busca uma 
aproximação direta com a vida, ao invés de “representá-la”. Uma ten-

Para conhecer um pouco 
mais sobre o autor e traba-
lhos performáticos e tecno-
cultura acesse: http://www.
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constelacao/constelacao.htm 
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dência de experimentação na arte com produções voltadas para o ima-
gético, para o não verbal, com processos de construção mais irracionais 
e espontâneos em detrimento do elaborado e ensaiado. A obra de arte, 
nesse contexto, passa a ser real não porque quer representar o real, mas 
porque quer reelaborar o real – tem vida própria e quer causar transfor-
mações no receptor (COHEN, 2007, p. 39).

Na performance, o processo parece se dar na composição livre de lin-
guagens, por justaposição, colagem. Interesse gerativo e não normativo 
cujo princípio é o prazer e a necessidade de “penetrar o desconhecido 
para se descobrir o novo” (COHEN, 2007, p. 64). 

Para Cohen, na performance, o texto é mais um elemento, às vezes uti-
lizado como significante e não como significado. Há um esvaziamento 
da palavra e uma falência do discurso e o consequente questionamento 
da linguagem como leitura do mundo (COHEN, 2007, p. 75).

A eliminação de um discurso por excelência racional e a utilização mais 
elaborada de signos fazem com que o espetáculo da performance tenha 
uma leitura antes de tudo emocional. Muitas vezes, o espectador não 
entende, mas sente o que está acontecendo. 

A acentuação do momento presente cria a possibilidade não só de uma 
relação estética, mas de uma relação mítica, ritualística, em que há um 
menor distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador.

É nesse limite tênue também que vida e arte se aproximam. À medida 
que se quebra com a representação, com a ficção, abre-se espaço para o 
imprevisto e, portanto, para o vivo, pois a vida é sinônimo de risco. Nes-
se sentido, encontramos um alto índice de vida na performance, porque 
algo pode dar errado. 

Neste sentido, a Arte performática seria uma arte que aspira a uma expe-
riência real; uma tentativa de propor não uma representação, mas uma 
experiência do real que visa ser imediata. A tarefa do espectador, a exem-
plo da experiência do leitor-produtor pela qual começamos, deixa de ser 
a reconstrução mental, a recriação e a paciente reprodução da imagem 
fixada; ele deve agora mobilizar sua própria capacidade de reação e vi-
vência, a fim de realizar a participação no processo que lhe é oferecida. 
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O ator do teatro pós-dramático (termo usado por Hans-Thies Lehmann, 
no seu livro Teatro Pós-Dramático) não é mais alguém que representa 
um papel, mas um performer, que oferece à contemplação sua presença 
no palco. O que está em primeiro plano não é a encarnação do persona-
gem, mas a vividez, a presença provocante do homem; o que apresenta 
valor não é a obra objetivamente apreciável, mas um procedimento com 
o público, e tal valor depende da experiência dos próprios participan-
tes, portanto de um dado altamente efêmero e subjetivo em comparação 
com a obra fixada. O público na condição de parceiro participante deci-
de sobre o êxito da comunicação. Revela-se a vida real como arte.

Um outro aspecto da performance é abordado por Paul Zumthor: a voz. 
Ele chama de “barulho de fundo existencial” esses elementos não tex-
tuais desprovidos de conteúdo predeterminado. Concebida a ideia de 
performance, o corpo parece estar comprometido na percepção plena 
do poético, analisa Zumthor. O corpo é muito mais que o objeto de um 
discurso informativo. O conhecimento não é apenas o conhecimento 
que “se faz do corpo”, mas o conhecimento do corpo, base da experiên-
cia poética. E voz é também corpo. Da mesma forma que a poesia é ma-
nifestação de energia e valores atenuados ou apagados no uso comunica-
tivo corrente, a língua aí revela alguma coisa de sua natureza profunda. 
O autor parte da voz, cujos valores tornam-se os da linguagem quando 
percebida como poética. A voz é inobjetivável, definida sempre por uma 
relação, uma distância... Um entre. A voz estabelece uma relação de al-
teridade, que funda a palavra do sujeito. Todo objeto adquire uma di-
mensão simbólica quando é vocalizado. A voz é uma subversão ou uma 
ruptura da clausura do corpo. A linguagem humana se liga, com efeito, à 
voz. Escutar o outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de 
outra parte. Os valores da voz tornam-se os da própria linguagem desde 
que ela seja percebida como poética. A performance realiza, concretiza, 
faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade, ao mes-
mo tempo em que se situa num contexto cultural e situacional.

A voz, como um fenômeno da performance, é entendida aqui no seu 
sentido mais amplo: voz percebida, pronunciada, ouvida ou inaudível 
(aquela que só nós ouvimos enquanto lemos). Como perceber as his-
tórias se não por meio do corpo? Corpo (de)formado, em movimento, 
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gestos sonoros ou silenciosos. Zumthor nos ajuda a compreender que a 
performance modifica o conhecimento, que ela não é simplesmente um 
meio de comunicar algo, mas de marcar algo. Ele relaciona a perfor-
mance à prática da linguagem poética, ligando esta ao corpo.
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