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7

iNTroDuÇÃo

A Formação Épica da Literatura Brasileira (Elo, 1987) foi a primeira 
obra a formular o percurso da épica brasileira, do Barroco ao Pós-Mo-
dernismo, e descrever as etapas crítico-evolutivas da epopeia no curso da 
Literatura Brasileira. Utilizando o suporte teórico da Semiotização épica 
do discurso1, resgatou as epopeias nacionais do passado e reconheceu as 
do presente, destacando, ao mesmo tempo, a efetiva contribuição da épica 
no processo de formação da nacionalidade literária brasileira. No intervalo 
entre a primeira edição e essa segunda, contribuiu para inibir o olhar pre-
conceituoso da crítica sobre a epopeia nacional e, incentivando, ao mesmo 
tempo, a revisão historiográfica da épica brasileira, projetou a proposta de 
resgate da epopeia no âmbito da pesquisa acadêmica, revelando um novo 
campo qualificado de pesquisa que tornou-se um setor altamente signifi-
cativo da produção universitária dos Cursos de Pós-Graduação de todo o 
país. Promoveu a utilização do suporte teórico da Semiotização Épica do 
Discurso na elaboração de dissertações e teses sobre a epopeia, incluindo 
as modernas e pós-modernas, inspirou cursos, artigos e livros que lhe se-
guiram os passos, e atraiu o interesse editorial para a republicação de nos-
sas epopeias esgotadas. Teve, enfim, uma participação efetiva no proces-
so de reconhecimento da permanência da epopeia no curso da Literatura 
Brasileira, desempenhando com propriedade a função que lhe cabia de 
obra pioneira, cuja importância não se resume nas questões que responde, 
mas, sobretudo, na indagação daquelas que devem ser respondidas.

A proposta do livro era formular o percurso épico e descrever as eta-
pas crítico-evolutivas no processo de formação da Literatura Brasileira, 
das origens ao pós-modernismo, utilizando os pressupostos teóricos e 

1.  Silva, Anazildo Vasconcelos da. Semiotização literária do discurso. Rio de Janeiro: 
Elo, 1984.
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operacionais da Semiotização Épica do Discurso. O primeiro procedi-
mento consistia em reconhecer a legitimidade épica das obras através da 
vinculação teórica das mesmas aos modelos épicos que as inserem no 
curso da épica ocidental, e o segundo em reconhecer nelas a intenciona-
lidade épica da brasilidade, vinculando-as às etapas crítico-evolutivas que 
as inscrevem no curso de formação da épica brasileira.

Esta nova edição, reformulada e ampliada, traz um resumo teórico da 
Semiotização épica do discurso, acrescenta novas obras ao conjunto ante-
rior, desloca a introdução da tradição épica para o século XVI, e reconhece 
o início da Literatura Brasileira no seio da literatura de informação, sob o 
signo do renascimento e não do barroco. O novo posicionamento crítico 
diante da Literatura de Informação, reconhecendo nela a elaboração inten-
cional da literariedade, reabre o debate sobre o início da Literatura Brasi-
leira, tema ainda controverso no âmbito da historiografia literária, mas o 
encaminhamento dessa questão está fora dos nossos propósitos. 

A obra foi atualizada para adequar-se ao desenvolvimento posterior 
da teoria épica do discurso, reconfigurada a partir de um novo enfoque 
historiográfico e reestruturada internamente pelo acréscimo de conteúdo, 
revitalizando o suporte teórico e operacional para a pesquisa acadêmica e 
o estudo crítico da epopeia brasileira. Comparada à anterior, esta edição 
consolida a proposta inicial de resgate da epopeia e refunde o suporte te-
órico operacional de construção da identidade heroica, inaugurando um 
novo estágio de recepção crítica da épica brasileira.
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1. A SEmioTiZAÇÃo ÉPiCA Do DiSCurSo

O campo dos estudos literários é compartilhado pelas mais diversas 
disciplinas, principalmente por aquelas que integram a grande área das Ci-
ências Humanas. Claro que essa atuação reflexiva de variadas disciplinas 
no campo dos estudos literários é favorecida pela potencialidade estrutural 
do objeto literário. E daí advém a natureza interdisciplinar da teoria lite-
rária que integra, na construção de seu corpo disciplinar, fundamentos e 
conceitos daquelas disciplinas que atuam em seu campo de estudo. É ób-
vio que só a Teoria Literária tem competência para definir a especificidade 
literária de seu objeto, estando a ela subordinadas as demais contextua-
lizações, ou não seria uma disciplina autônoma. Por isso mesmo, resolvi 
elaborar, inicialmente, uma sistematização teórica da interdisciplinaridade 
circunscrita ao objeto de estudo em questão, operacionalizando conceitos 
gerais do legado aristotélico, das disciplinas do discurso, como a Retórica, 
a Linguística e a Semiologia, e da teoria e da crítica literárias, para assen-
tar, sobre essa base conceitual, a elaboração da teoria do discurso épico e 
sua posterior operacionalização no curso da épica ocidental.

O gênero épico, dentre todos os gêneros propostos por Aristóteles, foi 
o único que permaneceu crítica e teoricamente estagnado, o que impediu 
o reconhecimento de um percurso independente da epopeia na formação 
da Literatura Ocidental. A proposta de Aristóteles, tomada inadvertida-
mente como uma teoria do discurso épico, instituiu a manifestação épica 
clássica como padrão teórico para o reconhecimento de todas as manifes-
tações do discurso épico, contribuindo, em parte, para a perda da pers-
pectiva crítico-evolutiva da epopeia. A formulação aristotélica restringe-
-se à epopeia grega, de modo que sua aplicação indiscriminada, através 
dos tempos, impossibilitou o reconhecimento de epopeias legítimas fora 
do âmbito clássico. É necessário, para um encaminhamento reflexivo des-
sa questão, distinguir proposição teórica de proposição crítica, ainda que 
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de uma forma sumária, isto é, evitando, naturalmente, entrar na seara 
polêmica que envolve os conceitos de teoria, crítica e história literária. 

Embora concorde com a impossibilidade de se separar teoria e crítica na 
prática, uma vez que elas coexistem complementarmente nos estudos literá-
rios, é possível distingui-las, todavia, por sua natureza e propósitos. Aliás, a 
distinção entre discurso e manifestação discursiva, formulada no âmbito dos 
estudos literários com o objetivo de estabelecer duas diferentes instâncias de 
reflexão, fundamenta com propriedade a diferença entre proposição teórica 
e proposição crítica. A primeira resulta de uma reflexão sobre o discurso, e a 
segunda de uma reflexão sobre a manifestação do discurso.

A proposição crítica, sendo uma reflexão sobre a manifestação do 
discurso, consiste numa proposição de caráter particularizante, cuja va-
lidade e eficácia estarão limitadas ao corpus examinado (seja uma obra, 
um conjunto de obras, toda a produção de um período ou de uma lite-
ratura inteira). A proposição teórica, ao contrário, é uma reflexão sobre 
o próprio discurso (o processo), constituindo, por isso, uma proposição 
de caráter universalizante, válida para todas as diferentes manifestações 
de um mesmo discurso. A distinção das duas instâncias de reflexão não 
exclui, todavia, a coexistência de teoria e crítica, uma vez que a crítica não 
prescinde da utilização dos procedimentos gerais do discurso, necessários 
para inferir as características particulares do corpus examinado, nem a te-
oria prescinde da utilização dos procedimentos particulares das manifes-
tações discursivas para inferir os preceitos gerais do discurso. Uma refle-
xão sobre a poesia de Camões, por exemplo, não pode, por sua natureza 
crítica, ser aplicada à obra poética de Carlos Drummond de Andrade, mas 
é claro que essa reflexão crítica incorporará, naturalmente, procedimen-
tos gerais do discurso lírico, que possibilitarão inferir a natureza lírica 
dos dois corpus delimitados, o camoniano e o drumondiano. De igual 
modo, uma reflexão sobre o discurso lírico, para dar conta de todas as 
manifestações desse mesmo discurso, terá de incorporar procedimentos 
particulares das obras que as configuram, como, no exemplo aqui sugeri-
do, as concepções literárias renascentista e modernista respectivamente, 
integradas ao discurso.

Aristóteles, a partir do exame de toda a produção literária grega até 
o seu tempo, fez uma ampla reflexão sobre a manifestação do discur-
so, elaborando, desse modo, uma proposição de natureza crítica. Assim, 
tudo que ele afirma sobre a epopeia, por exemplo, embora esteja abso-
lutamente correto, só vale para aquela manifestação do discurso épico 
que constituiu o corpus criticamente delimitado, a epopeia grega, e não 
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para todas as demais manifestações posteriores desse mesmo discurso. 
A extrapolação da proposta crítica de Aristóteles do âmbito clássico, de-
senvolvida como uma teoria épica do discurso por seus discípulos, im-
possibilitou o reconhecimento e a legitimação de novas manifestações do 
discurso épico. Este lamentável equívoco tem contribuído também, entre 
outras coisas, para a afirmação inconsistente de que teria havido a fusão 
do curso da epopeia com o do romance, e o gênero épico teria se esgotado 
naturalmente na manifestação clássica. 

Ao contrário dessa afirmação generalizada, pretendo demonstrar que 
a épica e a narrativa de ficção descrevem trajetórias independentes no 
curso da literatura ocidental, e que, em momento algum, essas trajetórias 
se confundem ou se substituem, dando continuidade uma à outra. 

Acrescento ainda, com relação a Aristóteles, que a intenção dele era 
mesmo refletir sobre a epopeia na instância da manifestação discursiva e 
não na instância do discurso, pois, de outro modo, não teria sido possível 
elaborar a proposta classificatória dos gêneros. Porém, devido à amplitu-
de do corpus examinado, Aristóteles foi obrigado a projetar a questão da 
criação artística no âmbito da reflexão filosófica, elaborando então propo-
sições verdadeiramente teóricas e, por isso mesmo, de alcance ilimitado, 
tais como os conceitos de verossimilhança, mimese, catarse, etc., que ex-
trapolam a formulação crítica dos gêneros literários. Reconhecer a natu-
reza crítica da proposição aristotélica não diminui em nada a importância 
dela, e nem de longe afeta a originalidade e a relevância da contribuição 
de Aristóteles para o estudo da epopeia.

O discurso épico caracteriza-se por sua natureza híbrida, isto é, por 
apresentar uma dupla instância de enunciação, a narrativa e a lírica, mes-
clando, por isso mesmo, em suas manifestações, os gêneros narrativo e 
lírico. Daí a presença na epopeia de um narrador e de um eu lírico, ou 
melhor, de uma instância de enunciação híbrida, nomeada eu lírico/nar-
rador. Na Antiguidade, devido ao investimento da matriz épica clássica 
no discurso, a instância de enunciação narrativa predomina sobre a ins-
tância lírica, e Aristóteles vai assinalar corretamente, é claro, a essencia-
lidade narrativa da epopeia grega. Com a conversão da proposta crítica 
de Aristóteles em teoria do discurso épico, impôs-se o reconhecimento 
da epopeia apenas por sua instância narrativa, predominante na elabo-
ração discursiva da épica clássica, fazendo com que a crítica, inadver-
tidamente, arrolasse a epopeia ao gênero narrativo, figurando-a ao lado 
da narrativa de ficção. À medida que, por uma injunção natural da evo-
lução das formas artísticas, a instância de enunciação lírica começa a 
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adquirir maior relevância e se vai sobrepondo gradualmente à instância 
narrativa até alcançar a predominância, a crítica deixou de reconhecer 
a existência de epopeias legítimas. As últimas obras reconhecidas como 
epopeias pelo consenso crítico, assim mesmo com sérias restrições, são 
as renascentistas, já que estas obras, favorecidas pela identificação do Re-
nascimento com o Classicismo, integram explicitamente a tradição épica 
greco-romana. Chegou-se mesmo a afirmar, em decorrência da perda da 
predominância narrativa, a fusão do curso da epopeia com o da narrativa 
de ficção, e o consequente esgotamento do discurso épico, elegendo-se o 
romance histórico como sucessor da epopeia. 

Ora, se a especificidade do discurso épico consiste na articulação de 
uma dupla instância de enunciação, a narrativa e a lírica, é claro que a pre-
dominância estruturante de uma sobre a outra não altera a natureza épica. 
Ou seja, a passagem da predominância narrativa para a predominância 
lírica, que se observa no percurso da épica Ocidental, é uma decorrên-
cia natural da natureza híbrida do discurso épico, e não impede, por isso 
mesmo, o reconhecimento de epopeias da Antiguidade ao Pós-Modernis-
mo, tão legítimas umas como as outras. É surpreendente que, ao invés 
de aceitar essa evolução natural da epopeia e refletir sobre as causas que 
a motivaram, a crítica tenha preferido forjar uma insustentável evolução 
da epopeia para o romance, descartando a existência de uma trajetória 
independente da epopeia no curso da Literatura Ocidental. O discurso, 
sob o enfoque semiótico, é um processo de estruturação da significação, 
único e inesgotável em si mesmo, passível de múltiplas manifestações. O 
discurso é a unidade e sua manifestação é a diferença. Posso dizer, por 
exemplo, que Camões, Castro Alves e Carlos Drummond de Andrade são 
líricos, pois, com base no critério da unidade, os três autores usaram um 
mesmo processo de estruturação da significação, o discurso lírico. Mas 
posso dizer também, com base no critério da diferença, que os autores 
mencionados realizaram diferentes manifestações desse mesmo discurso 
lírico. E o que torna as várias manifestações de um mesmo discurso di-
ferentes umas das outras são as concepções literárias que investiram esse 
mesmo discurso em cada uma delas. Camões realizou uma manifestação 
do discurso lírico no século XVI, investido pela concepção literária renas-
centista; Castro Alves realizou outra manifestação desse mesmo discurso 
lírico, no século XIX, investido pela concepção literária romântica; Carlos 
Drummond de Andrade realizou outra manifestação desse mesmo discur-
so, no século XX, investido pela concepção literária modernista. 
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Se acrescentasse, por exemplo, Sá de Miranda, Álvares de Azevedo 
e Fernando Pessoa ao grupo anterior, não haveria nenhuma alteração de 
natureza teórica. Os seis poetas referidos, agrupados dois a dois, inte-
gram uma mesma manifestação do discurso lírico num mesmo período, 
contaminado por uma mesma concepção literária, logo não há diferença 
teórica entre eles. As diferenças entre Camões e Sá de Miranda, entre 
Castro Alves e Álvares de Azevedo, e entre Carlos Drummond de Andrade 
e Fernando Pessoa, são de ordem pessoal: estilo, visão de mundo, motiva-
ção psicológica, etc., e, entre os dois últimos, também de ordem cultural.

Compreende-se então, que a proposição de Aristóteles, por sua na-
tureza crítica, define plenamente, apenas uma das manifestação do dis-
curso épico, a primeira delas, realizada na Antiguidade, investido pela 
concepção literária clássica, e não toda e qualquer manifestação futura 
do discurso épico. Por isso, a aplicação da proposta aristotélica às de-
mais manifestações do discurso épico acarretou uma série de equívocos, 
como tomar uma manifestação do discurso pelo próprio discurso, acei-
tar o esgotamento do discurso épico numa única manifestação, propor a 
transformação da epopeia no romance, exigir que se fizesse epopeia grega 
ontem, hoje e sempre, etc. 

A Semiotização Épica do Discurso tem o objetivo de definir a es-
pecificidade do discurso épico e traçar a trajetória da epopeia desde a 
Antiguidade, resgatando, desse modo, a perspectiva crítico-evolutiva da 
Épica Ocidental.

1. o gênero épico

O discurso épico, caracterizado pela dupla instância de enunciação, a 
narrativa e a lírica, e não podendo prescindir de nenhuma delas, define-
-se como um discurso híbrido. Ou seja, se a especificidade do discurso 
épico não se define nem pela instância narrativa nem pela lírica articula-
das independentemente, mas tão somente por sua natureza híbrida, então 
ele deve ser reconhecido como um discurso autônomo. A instância de 
enunciação duplamente semiotizante do eu lírico/narrador distingue o 
discurso épico dos demais, inclusive daqueles que lhe fornecem a geratriz 
híbrida, o narrativo e o lírico, que são, em contraposição a ele, discursos 
de instâncias de enunciação unissemiotizantes. Aliás, quando Aristóteles 
propôs um gênero épico ao lado do lírico e do dramático, certamente 
inferiu a especificidade e a autonomia do discurso épico, mas não estava 
em seus propósitos, todavia, formulá-las teoricamente. A alternância “gê-
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nero épico ou narrativo”, que levou a epopeia a integrar o gênero narra-
tivo, foi uma elaboração da Poética Clássica que, tomando a proposta de 
Aristóteles como uma teoria do discurso, reconheceu, como já foi dito, 
a especificidade épica apenas numa de suas instâncias semiotizantes, a 
narrativa, que se destaca na epopeia clássica. Ora, o eu lírico/narrador 
é uma instância discursiva híbrida, isso significa que os dois, eu lírico e 
narrador, exercem a ação enunciativa épica simultaneamente, de modo 
que o fato de um sobressair-se em relação ao outro, não altera a natureza 
do gênero épico nem o reconhecimento da epopeia como manifestação 
legítima de um discurso híbrido. 

A formulação dos gêneros literários, embora se assente, fundamental-
mente, na proposta aristotélica, tem suscitado controvérsias conceituais 
que a tornam uma questão ainda em aberto no âmbito geral da historio-
grafia literária. O reconhecimento da especificidade do discurso épico 
no hibridismo da instância de enunciação e da dupla semiotização, faz 
dele um discurso autônomo e impõe, necessariamente, a formulação de 
um gênero épico que recolha suas inequívocas manifestações. Categorias 
tais como “narrativa épica” e “epopeia lírica”, de que se tem utilizado a 
crítica literária, tornam-se impróprias para designar a epopeia, exigindo 
uma reformulação do quadro dos gêneros literários, elevando seu número 
para cinco, a saber: o lírico, o épico, o dramático, o narrativo e o ensa-
ístico, como manifestações autônomas, respectivamente, dos discursos 
lírico, épico, dramático, narrativo e ensaístico. O gênero épico, formula-
do como repositório crítico das manifestações do discurso épico, integra 
todas as formas poética da épica: a epopeia, o poema heroico-cômico, 
o poema longo com intenção épica, o poema narrativo e, entre nós, o 
cordel com intenção épica. A estagnação do gênero épico desestimulou o 
estudo e a apreciação das formas poéticas da épica, inclusive da epopeia, 
que, por isso, permaneceram teórica e criticamente marginalizadas no 
curso de suas próprias literaturas. Acreditamos que o resgate da epopeia 
contribuirá positivamente para uma revisão do gênero épico, despertando 
o interesse dos estudiosos não só para a epopeia, mas também para uma 
avaliação crítica das demais formas épicas.

A epopeia, mesclando naturalmente o gênero narrativo com o lírico, 
apresenta de um lado os elementos específicos da narrativa literária, per-
sonagem, espaço, acontecimento e narrador, inseridos na estrutura verbal 
duma proposição de realidade, e de outro, os elementos específicos da 
lírica, eu lírico, espaço lírico e motivação lírica, inseridos na expressão 
subjetiva da experiência lírica. Embora narrativa, a epopeia não se con-
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funde, todavia, com a narrativa de ficção, pois, diferente desta, a epopeia 
apresenta um eu lírico que integra a expressão formal na estrutura narra-
tiva (utilização do verso como unidade, exploração de recursos rítmicos e 
sonoros, uso da estrofação e da divisão em cantos), enquanto a narrativa 
de ficção tem apenas a voz narrativa, utiliza como unidade o período e 
divide-se, normalmente, em capítulos. 

Outra diferença fundamental entre epopeia e narrativa de ficção, 
igualmente importante para distingui-las, é a natureza da proposição de 
realidade estruturada. A narrativa de ficção, sendo uma elaboração ima-
ginária da relação existencial do homem com o mundo, estrutura uma 
proposição de realidade ficcional. A epopeia, nutrindo-se do real e do 
mito fundidos na matéria épica, estrutura uma proposição de realidade 
histórica. A narrativa de ficção estrutura uma matéria romanesca, elabo-
ração literária do real imaginário; a epopeia estrutura uma matéria épica, 
fusão do real histórico com o mito. A epopeia tem sido, por isso mesmo, 
privilégio dos poetas, pois, para a integração da expressão formal na es-
trutura narrativa, é imprescindível a participação de um eu lírico, exigindo 
que o autor épico seja, necessariamente, um poeta. Mas também não se 
confunde com o poema que, embora integre a expressão formal na sua es-
trutura, carece da instância narrativa na elaboração da experiência lírica.

Assim posto, a instância de enunciação duplamente semiotizante do 
eu lírico/narrador, distinguindo o discurso épico e suas manifestações 
dos demais discursos e suas respectivas manifestações, sustenta a auto-
nomia épica de discurso e de gênero. 

2. A matéria épica

A matéria épica tem, em sua origem cultural, uma dimensão real e 
uma dimensão mítica que se fundem intimamente na constituição de uma 
unidade articulatória indissociável, comumente reconhecida como narra-
tiva mítica ou lenda. Porém, quando recriada na forma poética da epo-
peia, a matéria épica altera a constituição original de sua formação com 
o acréscimo de uma nova dimensão poética que lhe atribui a natureza 
literária. Assim se esclarece que matéria épica, em seu sentido comum, 
designa em sua formação cultural as narrativas míticas e lendárias ou 
eventos singulares e monumentais, e que só adquire natureza literária 
quando recriada na epopeia.

A matéria épica, formalizada na epopeia, se constitui na elaboração 
poética de fusão de eventos históricos com aderências míticas, e configu-
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ra-se nos três planos estruturais da epopeia, o histórico, o maravilhoso e 
o literário, em que se manifestam, respectivamente, suas três dimensões, 
a real e a mítica de sua constituição original e a poética de construção de 
sua natureza literária. Quanto mais profunda for a desrealização imposta 
pela aderência ao fato histórico, mais abrangente será o efeito do maravi-
lhoso que monumentaliza o relato épico. 

A formação da matéria épica apresenta, no curso evolutivo da epo-
peia, dois principais processos de fusão do fato histórico com a aderência 
mítica: o cultural, em que o processamento se faz autonomamente no 
nível da realidade objetiva; e o literário, em que o mesmo ocorre no nível 
da elaboração literária. Ou seja, a matéria épica pode estar configura-
da como uma unidade autônoma, que se faz e se dá pronta ao poeta, 
ou apenas como epos, referenciais históricos e simbólicos dissociados no 
processo de formação da tradição cultural de povo ou comunidade, mas 
que podem ser refundidos literariamente. 

No primeiro caso, a matéria épica é uma construção coletiva, gerada 
no seio de uma determinada cultura, mediante a adição de uma aderência 
mítica a um acontecimento histórico que, por uma singularidade intem-
pestiva, ultrapassa os limites da experiência comunitária. No exato mo-
mento em que ocorre, o feito histórico é apenas realidade e o seu relato é 
história. Mas se esse feito é grandioso e fantástico, a ponto de ultrapassar 
o limite do real, isto é, capaz de ultrapassar a capacidade de compreensão 
do homem da época de sua ocorrência, começa a gerar uma aderência 
mítica que o desrealiza como história e, com o passar do tempo, a ele se 
funde, constituindo então uma matéria épica. 

No segundo caso, a matéria épica é elaborada na construção épica 
do poema, gerada pela intervenção do poeta no seio das representações 
socioculturais de uma comunidade, fundindo e refundindo referenciais 
históricos e simbólicos de sua cosmologia. Ou seja, nesse caso, a matéria 
épica resulta de uma ação criativa, inerente ao plano literário da epopeia, 
que atua no sentido de fundir referentes míticos com referentes históri-
cos, potencializando a significação simbólica de determinados eventos e/
ou experiências inerentes ao processo de formação da identidade cultural 
de povo e nação. A legitimidade de tal procedimento reside no fato de o 
artista captar, no seio de sua cultura, imagens, discursos, eventos e sím-
bolos, que, articulados entre si, independentemente das fronteiras de tem-
po e espaço, expressam um estar no mundo passível de ser lido através de 
associações simbólicas extraídas do seio desta mesma cultura. Quando a 
matéria épica se forma deste modo, será o plano literário, e não mais o 
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histórico ou o maravilhoso, o ponto de partida para o processo de fusão 
das dimensões real e mítica referenciadas na estrutura poemática. É im-
portante salientar que o poeta não cria o histórico nem o mito, ele funde 
os referentes históricos e simbólicos que já possuem relevância cultural no 
seio da comunidade, ainda que possam estar temporalmente distanciados 
uns dos outros e relacionados a contextos diferentes. 

Embora evidenciada como inovação criativa na concepção pré-mo-
dernista de obras como, por exemplo, O Guesa, em que a intervenção 
criativa de Sousândrade possibilitou a utilização do mito pré-colombiano 
do Guesa como forma de representação histórica da colonização dos po-
vos americanos, o recurso da elaboração literária da matéria épica só se 
consolidará com a épica moderna e pós-moderna. A formação original 
da matéria épica, exigindo que o poeta esperasse que ela se fizesse e se 
desse pronta a ele, restringia consideravelmente a produção de epopeias. 
A épica brasileira, por exemplo, integra em seu percurso do século XVI ao 
século XIX cerca de vinte epopeias legítimas, mas, com a liberdade poé-
tica da elaboração literária da matéria épica, a epopeia ressurge renovada 
e supera esse número, somando-se apenas a produção da épica moderna 
do século XX. 

3. A epopeia

A epopeia é uma realização literária específica de uma matéria épi-
ca, caracterizada, crítica e teoricamente, como uma manifestação híbrida 
do discurso épico. Assim, a epopeia apresenta três planos estruturais: o 
histórico, em que se manifesta a dimensão real da matéria épica; o mara-
vilhoso, em que se manifesta a dimensão mítica; e o literário, em que se 
manifesta a dimensão poética da elaboração literária. 

A matéria épica e a epopeia guardam estreita relação entre si, mas 
não se confundem teórica nem operacionalmente uma com a outra. Sen-
do a epopeia uma realização literária específica de uma matéria épica, 
depreende-se por definição a preexistência desta em relação à primeira. 
Tem-se na matéria épica a configuração de uma ideia ou temática que, 
impregnada no imaginário coletivo e social, suscita manifestações discur-
sivas e/ou artísticas de natureza diversa, tais como epopeias, romances, 
pinturas, filmes, etc. Portanto, a epopeia é uma obra poética que só existe 
como criação literária.

No caso do processo cultural de formação, a matéria épica se faz au-
tonomamente no nível da realidade objetiva e se dá pronta ao poeta que 
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a realiza literariamente na epopeia. No caso do processamento literário, 
os referenciais históricos e simbólicos que já existem configurados cultu-
ralmente em si mesmos, podem ser fundidos literariamente, mediante a 
intervenção do poeta no seio das representações socioculturais de uma 
comunidade, para criação de uma matéria épica. Isso deixa claro que a 
matéria épica independe da epopeia, mas que a epopeia não pode pres-
cindir dela, e também que o reconhecimento de uma matéria épica em si 
mesma, carecendo da dimensão metapoética da realização literária, não 
basta para definir uma epopeia. Ou seja, para o reconhecimento da epo-
peia é necessário que, além da utilização de uma matéria épica, seja uma 
realização literária intencional, sustentada na instância de enunciação hí-
brida do eu lírico/narrador e definida formal e conceitualmente como 
uma manifestação específica do discurso épico.

A preocupação de críticos e teóricos com a conceituação e a gênese 
da epopeia produziu, no curso da historiografia literária, argumentações 
diversas sobre a natureza épica, tais como, entre outras: aproveitar narra-
tivas da tradição oral; versar sobre temas narrativos, heroicos e nacionais, 
de cunho elevado e sublime, relacionados com feitos guerreiros; referir 
acontecimentos históricos do passado remoto, de feição lendária; exibir 
um herói de extraordinária compleição física e psicológica, capaz de reali-
zar feitos memoráveis, inclusive sobre-humanos; inserir tema amoroso em 
episódios separados na trama narrativa; apresentar um maravilhoso criado 
pela intervenção de forças sobrenaturais na ação épica; apresentar partes 
distintas, proposição, invocação, narração e epílogo; realizar o enlace do 
nacional e do universal, uma vez que o poeta tem o compromisso de ex-
pressar o espírito nacional e as virtudes de um povo, conformado a uma 
visão total do mundo, engrandecendo e exaltando os feitos de seus heróis. 
Em síntese, as afirmações arroladas acima contemplam, sob o respaldo 
crítico, os elementos estruturais, formais e estilísticos que, pertinentes à 
epopeia, definem o gênero épico, enfatizando a especificidade da epopeia 
na realização literária de um epos, – articulação de referenciais históricos 
e simbólicos associados no processo de formação cultural de um povo – e 
na natureza cultural da motivação épica (ato intuitivo que preside a criação 
poética, definido também como inspiração) que, projetando a intenção 
criadora no seio das representações socioculturais da comunidade, expres-
sa na epopeia uma experiência existencial compartilhada que define, por e 
em si mesma, a identidade de um povo e/ou nação. Essas considerações, 
integrando as diversas contribuições de um grande número de estudio-
sos da epopeia desde Aristóteles, constituem um importante legado crítico 
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de recursos épicos que, vinculados à formulação teórica aqui desenvolvi-
da, servem de suporte tanto para o entendimento das transformações da 
epopeia ao longo de seu curso – impostas, de um lado, pelas diferentes 
concepções literárias investidas no discurso épico em suas diversas mani-
festações, e, por outro, pela natural evolução das sociedades modernas e 
os novos direcionamentos socioculturais que sustentam a experiência hu-
mana – quanto para o reconhecimento de sua permanência na atualidade, 
formal e conceitualmente identificada com o paradigma crítico do gênero. 
Assim, a aferição épica de uma obra impõe a conformação da tradição cri-
tica com a formulação teórica, inferindo, nas transformações sincrônicas 
da epopeia, o processo natural de evolução do gênero épico. 

A simples adequação da tradição crítica à formulação teórica dos mo-
delos épicos moderno e pós-moderno, por exemplo, permite reconhecer 
The Odyssey: a modern sequel (1938), do escritor e poeta grego Nikos 
Kazantzakis, e As Quybyrycas (1972), do poeta português Antônio Qua-
dros, como duas epopeias legítimas, identificadas crítica e teoricamente 
com o gênero épico. As diferenças entre as duas obras citadas, e entre 
estas e as de Homero e Camões, referenciadas, respectivamente, nos poe-
mas, são indispensáveis para o reconhecimento das características épicas 
de gênero nas referidas obras, uma vez que, compatibilizadas teoricamen-
te com os modelos épicos, configuram a perspectiva crítico-evolutiva da 
epopeia. Tomem-se, para um exemplo, nas obras mencionadas, as dife-
renças na construção épica do herói e da identidade heroica; na primeira, 
com a utilização da viagem mítica do Odisseu clássico como forma de 
representação da viagem histórica do Odisseu moderno, constrói-se o 
novo herói épico que, fundindo os referenciais históricos da Grécia mo-
derna na estrutura mítica de representação, refaz, no desenrolar da ação 
épica, a identidade heroica grega de povo e/ou nação; e, na segunda, com 
a atribuição da autoria literária do poema a Frey Ioannes Garabatu e a 
Luís Vaz de Camões, diversas subjetividades heroicas se superpõem na 
expressão subjetiva do eu lírico/narrador, construindo, a partir da relação 
entre elas, o novo herói épico que, encadeando referenciais históricos e 
simbólicos do presente e do passado de Portugal, reconstrói, no novo 
relato narrativo, uma nova identidade heroica relacional de povo e/ou na-
ção; a partir da comparação da construção da identidade heroica nas duas 
obras, pode-se inferir as particularidades do herói clássico, renascentista, 
moderno e pós-moderno, e, ao mesmo tempo, as transformações que 
configuram a evolução do herói épico no curso da épica ocidental. 
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4. o herói

O herói e o relato, vinculados pelo signo da viagem, manifestam, 
igualmente, o índice da duplicidade que define a natureza do epos. O 
herói épico caracteriza-se por uma dupla condição existencial, a huma-
na e a mítica, e o relato pelo encadeamento de referenciais históricos e 
simbólicos. A ação épica normalmente tem início com a viagem do herói, 
desenvolve-se no seu curso e encerra-se com ela.

O sujeito da ação épica, para ser herói, precisa agenciar as duas di-
mensões da matéria épica, o que exige dele uma dupla condição existen-
cial; a humana, necessária para a realização do feito histórico; e a mítica, 
necessária para a realização do feito maravilhoso. Sendo o sujeito épico, 
por suposto, um ser de existência histórica, carecendo ou não de registro 
documental, a condição humana lhe é um atributo natural. Mas ela só 
não basta para lhe conferir a condição de herói épico. Como homem, ele 
é apenas um ser histórico, isto é, um mero mortal sujeito à consumação 
histórica do tempo. Para alcançar o estatuto épico do herói, precisa pisar 
o solo do maravilhoso, ou seja, passar do plano histórico para o maravi-
lhoso, provando a transfiguração mítica que, resgatando-o da consuma-
ção do tempo histórico, confere-lhe a imortalidade épica. 

A transfiguração do sujeito épico ocorre em toda e qualquer epopeia, 
mesmo quando se trata de um herói por natureza, isto é, que já tem em si 
mesmo, por uma atribuição genética, a condição humana e mítica, como 
é o caso, entre outros, de Aquiles e Enéas que, filhos de humanos mortais 
com deusas imortais, têm em si mesmos, como atributo original, a dupla 
condição existencial que qualifica o herói épico. Importa salientar que o 
herói épico não pode prescindir de nenhum de seus atributos, sob pena de 
perder a heroicidade. Quando Ulisses, no Canto V da Odisseia, recusou a 
oferta que lhe fez a deusa Calipso de tornar-se um deus imortal, embora 
naturalmente justificada no curso da trama heroica pelos encargos de rei 
e esposo que impeliam o herói a voltar para Ítaca e sua fiel Penélope, a 
recusa foi motivada por uma exigência épica: se Ulisses aceitasse a imor-
talidade perderia a condição humana e, sem ela, a qualificação do herói. 
É por esse motivo que os deuses, carecendo da condição humana, não 
ingressam na galeria épica dos heróis.

No curso da épica ocidental, a constituição da identidade do herói 
sofre alterações consideráveis, o que, no entanto, não descaracteriza seu 
perfil épico, uma vez que a dupla condição existencial, que lhe permite 
atuar nos planos histórico e maravilhoso da epopeia, se mantém inalte-



Formação Épica da Literatura Brasileira

21

rada. As modificações da identidade heroica estão correlacionadas com 
as alterações na constituição social do sujeito histórico, que culminam na 
generalizada crise de identidade cultural e individual da atualidade. 

O poeta concebe o percurso épico a partir de uma viagem do herói 
no curso da qual ele conquista a identidade heroica e ingressa na galeria 
épica dos heróis. O herói clássico das epopeias vinculadas aos mode-
los épicos da Matriz Épica Clássica, caminhando do plano histórico, 
onde o relato está centrado, para o plano maravilhoso, onde alcança a 
transfiguração mítica, realiza uma viagem histórica no percurso da qual 
conquista a identidade heroica. O herói romântico das epopeias vincu-
ladas aos modelos épicos da Matriz Épica Romântica, caminhando do 
plano maravilhoso onde está centrado o relato épico, para o histórico 
onde concretiza o feito heroico, realiza uma viagem mítica no curso da 
qual conquista a identidade épica. O herói moderno dos modelos épicos 
da Matriz Épica Moderna, caminhando do plano literário onde o relato 
épico está centrado, para o histórico e o maravilhoso onde integra refe-
renciais históricos e simbólicos, realiza uma viagem literária no curso da 
qual constrói a identidade heroica. 

Cabe salientar que, dada a ruptura com as fronteiras de tempo e es-
paço operada pela Matriz Épica Moderna, o eu lírico/narrador integra na 
viagem literária contextos heroicos do passado e do presente, construindo 
no curso da viagem uma identidade épica relacional, ou seja, uma indivi-
dualidade objetivada ou universalizada que resulta da inter-relação entre 
as subjetividades superpostas na instância enunciativa do eu lírico/narra-
dor. Na epopeia As marinhas2, de Neide Archanjo, por exemplo, da rela-
ção das diversas subjetividades superpostas na instância enunciativa do 
eu lírico/narrador, tais como a dos navegantes portugueses e a dos heróis 
de epopeias clássicas, entre outras, resulta a nova subjetividade relacional 
que dá condição ao herói para encadear os referenciais históricos e sim-
bólicos do presente e do passado no relato antigo/novo de sua viagem. De 
igual modo, no poema Cantares de Marília3, de Teresa Cristina Meireles 
de Oliveira, as subjetividades de Marília e de Maria Dorotéia, superpostas 
e relacionadas na instância do eu lírico/narrador, criam a nova identida-
de heroica relacional que possibilita a viagem da heroína por contextos 
históricos que estão aquém e além do tempo e do espaço operacional das 
respectivas individualidades superpostas. 

2.  Archanjo, Neide. As marinhas. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984.
3.  Oliveira, Teresa Cristina Meireles de. Cantares de Marília. São Paulo: Massao 
Ohno Editor, 1998.
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A ação heroica, todavia, não é um simulacro, pois os referenciais his-
tóricos e simbólicos foram recolhidos no contexto das representações so-
cioculturais em que se inscrevem as subjetividades que, superpostas e 
inter-relacionadas, constroem a nova individualidade heroica.

5. A emulação épica do modelo e do herói

A emulação é uma exigência épica, mas não significa que o poeta 
tenha a obrigação de superar o seu modelo, embora possa valer-se da 
proposta de ruptura implícita na nova concepção literária para realçar a 
grandeza de seu canto, como faz Camões ao emular os poetas clássicos 
“Cessem do sábio grego e do troiano”, ressaltando, com o endosso da 
tradição clássica, a natureza épica do seu poema e, com o respaldo da 
nova concepção literária, a criação de uma nova epopeia “um valor mais 
alto se alevanta”. 

O modelo não pode servir de suporte ao juízo crítico de valor, sua 
função é inserir o novo poema no curso da epopeia, e a comparação de-
preciativa da obra com o modelo explicitado impede o reconhecimento 
de uma nova epopeia. Importa compreender que a emulação não é mais 
que a forma natural da filiação épica da obra ao gênero, de modo que a 
avaliação das inovações criativas da nova epopeia se deve fundamentar 
na expressão artística da nova concepção literária investida no discurso. 
O herói é de fundamental importância para o reconhecimento de uma 
nova epopeia, já que a identidade heroica incorpora o epos, ou seja, os 
referentes históricos e simbólicos gerados no seio das representações 
socioculturais de um povo, grupo ou comunidade, e o etos, ou seja, as 
características predominantes nas atitudes e nos sentimentos dos indiví-
duos, que particularizam as manifestações culturais de seus respectivos 
agrupamentos. A intervenção do poeta, para selecionar no âmbito das 
representações socioculturais de uma comunidade de povo e nação os 
referenciais históricos e simbólicos legitimados pelo etos cultural, é orien-
tada pelo ideário da concepção literária vigente. 

Quando a matéria épica se faz no seio das representações sociocul-
turais de uma comunidade e se dá pronta ao poeta, que a realiza litera-
riamente na epopeia, a fusão dos referenciais históricos do evento com 
os referenciais simbólicos do mito é sobredeterminada internamente pelo 
etos cultural. Mas, quando a matéria épica resulta de uma intervenção do 
poeta no âmbito das representações socioculturais, a fusão dos referentes 
históricos e simbólicos é sobredeterminada pelo etos cultural manifestado 
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no ideário da concepção literária. Assim, o etos cultural constrói a iden-
tidade heroica, produzindo o tipo de herói em que a comunidade pode 
reconhecer a transfiguração mítica de sua história de povo e nação. 

O herói épico se distingue dos humanos mortais, desde Homero, pela 
conquista da excelência (areté)4, qualidade que o destaca, e a busca da 
glória (kleos), que a mesma qualidade lhe confere. É a excelência, grau 
máximo de aperfeiçoamento alcançado por um indivíduo, que define a 
identidade heroica, mas o conceito de excelência, acompanhando a evo-
lução cultural das sociedades, modifica-se através do tempo definindo 
as novas identidades heroicas. Já em Homero, os heróis da Ilíada e da 
Odisseia constroem dois diferentes paradigmas da identidade heroica, o 
da excelência guerreira, sustentado por Aquiles, que opta pela morte no 
campo de batalha para alcançar a glória heroica da “imortalidade” épica, 
e o da excelência humana, sustentado por Odisseu, que enfrenta toda sor-
te de obstáculos naturais, divinos e humanos, em sua viagem de regresso 
ao lar e ao seu povo, lutando por sua vida e pelo direito de reconquistar 
sua condição de marido, pai e rei. No curso da civilização ocidental, a 
partir do renascimento, quando as sociedades estão voltadas para a paz, 
a excelência humanista passa a constituir a identidade heroica, e Odisseu 
torna-se o herói arquetípico, matriz épica do herói civilizador cristão, 
movido por ideais nobres e altruístas de liberdade, fraternidade, coragem 
e justiça, que alcança a glória pela ação moral que inspira seus feitos. 

O herói neoclássico do século XVIII, emulando o herói renascentis-
ta, assume a identidade heroica da excelência humanista, alcançando a 
glória não no campo de batalha das guerras que, muitas vezes, é forçado 
a enfrentar, mas pela ação pacificadora de restauração do processo civi-
lizatório após o conflito. Nas epopeias brasileiras do modelo épico árca-
de-neoclássico e do modelo épico romântico, vamos encontrar ainda a 
identidade heroica guerreira, própria de comunidades bárbaras, atribuída 
aos heróis indígenas que, excluídos do paradigma civilizatório, alcançam 
a glória com a morte honrosa no campo de batalha, em conflito com a 
identidade heroica humanística do herói civilizado. Aliás, é esse mesmo 
princípio, o da glorificação pelo feito heroico individual, que orienta a 
construção das heroínas indígenas dos episódios líricos, que alcançam a 
glória sublimada com a morte por amor. 

A emulação da tradição épica do modelo e do herói são recursos mi-
méticos de que os poetas épicos se utilizam desde sempre, através dos 
quais filiam suas obras ao gênero, configuram-nas no percurso particular 

4.  A palavra areté é traduzida, em quase todas as línguas ocidentais, como virtude.
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de suas respectivas literaturas nacionais e as inserem, por fim, no curso da 
épica ocidental. Além dessa função geral de reconhecimento da natureza 
épica das obras, exercem outras específicas, por exemplo, de atualização 
da concepção épica e da identidade heroica, adequando a criação de no-
vas epopeias às diferentes concepções literárias que, investidas no discur-
so épico, induzem, igualmente, à criação de novos recursos miméticos da 
emulação épica. Em resumo, a emulação épica constitui um instrumental 
discursivo que, vinculando as epopeias umas às outras no âmbito das Re-
tóricas, das Matrizes e dos Modelos épicos, afere-lhes a identidade épica. 

A mimese épica por emulação é um mecanismo metalinguístico de auto 
validação da epopeia, desenvolvido no curso de formação da épica ociden-
tal, que desempenha múltiplas funções de reconhecimento e filiação das 
epopeias sob o investimento das diversas concepções literárias no discurso 
épico. Foi esse recurso da emulação épica que me serviu de suporte para 
elaboração teórica do resgate da perspectiva crítico-evolutiva da épica oci-
dental. Convém lembrar, todavia, que se trata de um mecanismo autotélico, 
tem finalidade em si mesmo e se compraz nas próprias funções que desem-
penha, logo não pode servir de suporte ao arbítrio de um juízo de valor.

6. As retóricas, as matrizes e os modelos épicos

A realidade, postulada empiricamente, é o resultado da relação exis-
tencial do homem com o mundo convertida em signos. Comporta, por 
isso mesmo, três dimensões: a objetiva do mundo exterior, incluindo aí 
o contexto sociocultural das relações interpessoais normatizadas; a sub-
jetiva do homem, incluindo aí o mundo interior da experiência subjetiva 
como sensações, emoções e pensamentos; e a neutra do acontecimento, 
incluindo aí o mundo objetual do estado de coisas. Essas três dimensões, 
articuladas numa unidade discursiva sob a ação estruturante de uma delas, 
constituem as Imagens de Mundo de Realidade no âmbito estruturados 
das quais os seres humanos realizam a aventura existencial de ser e es-
tar no mundo. As Retóricas, entendidas como instâncias enunciativas das 
Imagens de Mundo de Realidade, são três, desenvolvidas e reconhecíveis 
no âmbito da Civilização Ocidental: a Clássica, a Romântica e a Moderna.

A Retórica Clássica centra a elaboração discursiva da imagem de mun-
do na expressão objetiva dos valores codificados, definindo imagens de 
mundo totalizadoras e universalizantes, sustentadas na Razão Objetiva5 e, 
por isso mesmo, centradas em valores tidos como absolutos e imutáveis. 

5.  Princípio estruturante da Inteligência Racional.
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A Retórica Romântica, centrando a elaboração da imagem de mundo na 
expressão subjetiva da experiência pessoal, define imagens sentimentali-
zadas de mundo, sustentadas na Razão Subjetiva6 e fundadas, por isso 
mesmo, em valores individuais e idealizados. A Retórica Moderna centra 
a elaboração da imagem de mundo na expressão factual do mundo ob-
jetual, definindo imagens de mundo interpretativas e autodeterminadas, 
liberadas da imposição significante do homem e do mundo, percebidas 
como absurdas, fantásticas ou mágicas.

A Retórica Clássica assume a função estruturante da Imagem de 
Mundo em quatro períodos definidos no curso da Civilização Ocidental, 
o da Antiguidade greco-romana, o do Renascimento do século XVI, o do 
Neoclassicismo do século XVIII e do Realismo do século XIX; a Retórica 
Romântica também assume a função estruturante em quatro períodos, 
o da Idade Média, o do Barroco do século XVII, o do Romantismo do 
século XIX e o do Simbolismo/Decadentismo da virada do século XIX; e 
a Retórica Moderna exerce a função estruturante das Imagens de Mundo 
em apenas dois períodos, o do Modernismo do século XX e o do Pós-
-Modernismo do final do século XX até o momento atual. 

As retóricas impõem a aferição semiológica de todas as elaborações 
discursivas realizadas no seio de uma mesma imagem de mundo, inde-
pendentemente da natureza significante dos investimentos lógicos e da 
especificidade dos discursos investidos, bem como das linguagens em que 
se dá a manifestação discursiva, sejam elas verbais, musicais, picturais ou 
híbridas. Todas as atividades humanas, incluindo as criações miméticas 
da arte, estão vinculadas conceitual e formalmente às imagens de mundo 
no seio das quais foram realizadas. Daí a sincronia estrutural entre as 
elaborações históricas do universo de realidade e as artísticas do universo 
imaginário que, estando mimeticamente vinculadas no âmbito de uma 
mesma imagem de mundo, permite, por exemplo, reconhecer uma obra 
de arte como expressão artística legítima de uma determinada época. 

Pela mimese literária das Retóricas Clássica, Romântica e Moderna 
que elaboram a condição significante do universo da realidade histórica, 
se constituem as Matrizes Épicas Clássica, Romântica e Moderna, que 
elaboram a condição significante do universo do real imaginário, sincro-
nizando os dois universos. A Matriz épica clássica, constituída pela mime-
se da Retórica Clássica, estrutura o Modelo Épico Clássico, o Renascen-
tista, o Árcade-Neoclássico e o Parnasiano-Realista, que se distinguem, 
respectivamente, pelas concepções literárias clássica, renascentista, árca-

6.  Princípio estruturante da Inteligência Emocional.
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de-neoclássica e parnasiano-realista. As concepções literárias investidas 
no discurso épico caracterizam as epopeias clássicas, renascentista, arcá-
dicas e parnasianas. 

A Matriz Épica Clássica, sincronizada com sua geratriz mimética, im-
põe a expressão objetiva dos valores codificados como fonte da criação 
artística. O poeta concebe a epopeia na dimensão real da matéria épica em 
todos os modelos épicos vinculados a ela. Assumindo a instância enun-
ciativa do eu lírico/narrador, configura o percurso épico numa viagem 
histórica do herói, no curso da qual, caminhando do plano histórico, onde 
o relato está centrado, para o maravilhoso, o herói conquista a identidade 
heroica. Aristóteles reconheceu com propriedade a natureza narrativa da 
epopeia fundacional de Homero no momento inaugural do Modelo épico 
clássico. Mas também assinalou a presença da instância lírica, bastante 
tímida na epopeia clássica, na intenção épica do poema, Invocação, Pro-
posição e Epílogo. Acrescenta-se ainda ao plano literário as sutis inter-
venções do poeta no curso da narração, além, é claro, da elaboração lírica 
de conformação da matéria épica à forma poética da epopeia, tais como a 
versificação, a metrificação, o ritmo e a imagística poética.

Essa concepção épica, que teve seu ápice no Modelo Épico Clássi-
co com Homero, descreve, à medida que o mundo exterior da realidade 
objetiva vai perdendo a condição da elaboração significante da experiên-
cia humano-existencial, uma trajetória de declínio gradativo no percur-
so evolutivo da epopeia ocidental, até se esgotar com o Modelo Épico 
Parnasiano-Realista do século XIX. 

A Matriz Épica Romântica, constituída pela mimese da Retórica Ro-
mântica, estrutura os Modelos Épicos Medieval, Barroco, Romântico e 
Simbolista, que se distinguem, respectivamente, pelas concepções literá-
rias medieval, barroca, romântica e simbolista. Essas concepções literárias, 
que investem o discurso épico nos quatro momentos da Retórica Român-
tica, definem as epopeias medievais, barrocas, românticas e simbolistas. 

Igualmente sincronizada com sua geratriz mimética, a Matriz Épica 
Romântica impõe a expressão subjetiva das motivações pessoais como 
fonte da criação artística. O poeta concebe a realização literária da epo-
peia na dimensão mítica da matéria épica em todos os modelos épicos 
aferidos por ela. Assumindo a instância de enunciação do eu lírico/nar-
rador, configura o percurso épico numa viagem mítica do herói, no curso 
da qual, partindo do plano maravilhoso, onde o relato está centrado, para 
o histórico, o herói realiza o feito histórico e conquista a identidade épica. 
A construção da identidade heroica na expressão subjetiva das motiva-
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ções pessoais, integrando sensações e emoções do herói, constrói o novo 
paradigma épico do herói romântico. Essa concepção épica, formulada 
gradativamente nos Modelos vinculados à Retórica Romântica, descreve 
uma trajetória ascendente no curso da épica ocidental, que culmina na 
épica romântica e na simbolista do século XIX. 

A Matriz Épica Moderna, pela sincronia com sua geratriz mimética, 
concebe a epopeia na dimensão metapoética da matéria épica e, por isso, 
nos modelos épicos vinculados a ela, a epopeia estrutura-se do plano lite-
rário, onde o relato épico está centrado, para o histórico e o maravilhoso. 
A Matriz Épica Moderna, integrando em sua formação as duas Matrizes 
anteriores, a Clássica e a Romântica, integra igualmente todos os seus 
Modelos Épicos e suas respectivas manifestações épicas, convertendo o 
contexto literário da épica ocidental em matéria poemática de novas epo-
peias. Compreende os Modelos Épicos Moderno e Pós-Moderno que, 
embora compartilhem as características gerais da Matriz Épica, se distin-
guem pelas concepções literárias investidas no discurso épico 

No Modelo Épico Moderno, o poeta configura o percurso épico na 
viagem literária do eu lírico/narrador, projetada no contexto de fala do 
presente histórico. No curso da viagem literária, o poeta assume a instân-
cia enunciativa do eu lírico/narrador e vai integrando outros contextos de 
fala históricos e míticos que, encadeados no relato épico, configuram o 
percurso da viagem histórica ou mítica do herói. Na epopeia moderna, há 
a viagem literária, da qual o poeta é narrador e protagonista, e a viagem 
histórica ou mítica do herói, configurada nos contextos históricos e míti-
cos projetados no contexto da viagem literária. Pelo princípio da emulação 
mimética, converte o contexto literário da épica ocidental em matéria poe-
mática mimetizada, que compreende epopeias antigas e modernas, heróis 
históricos e míticos, musas humanas, divinas e divinizadas, aderências mí-
ticas pagãs e cristãs, vertentes épicas históricas e míticas, poetas líricos e 
épicos, empregada na construção da identidade épica e do herói da nova 
epopeia. A epopeia moderna integra a matéria mimetizada como matéria 
poemática contextualizada que, mantendo-se vinculada signicamente ao 
modelo mimetizado, configura a natureza metapoética do novo modelo 
mimético, criando a intertextualidade dialógica da epopeia moderna com 
outras epopeias e/ou tradições épicas do presente e do passado. 

No Modelo Épico Pós-Moderno, o poeta configura o percurso épico 
na viagem literária do eu lírico/narrador, projetada no contexto das moti-
vações pessoais do poeta que, assumindo a instância enunciativa do relato 
épico, integra a experiência subjetiva (suas sensações, emoções e pen-
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samentos) como fonte de criação da identidade heroica. Pela emulação 
mimética converte o contexto literário da épica ocidental em matéria po-
emática e transforma a matéria poemática mimetizada, que compreende, 
entre outros, as epopeias antigas e modernas, os heróis históricos e míti-
cos, as musas humanas, divinas e divinizadas, as aderências míticas pagãs 
e cristãs, as vertentes épicas históricas e míticas, os poetas líricos e épicos, 
em matéria poemática ressemiotizada na construção da nova identidade 
heroica. Na epopeia pós-moderna, o poeta é narrador e protagonista da 
viagem literária única e faz da experiência subjetiva a fonte de criação da 
identidade heroica, não há segunda viagem histórica ou mítica de herói, 
ou seja, a epopeia pós-moderna não tem um herói e sim uma identidade 
heroica. A matéria mimetizada converte-se em matéria poemática resse-
miotizada que, desvinculada da condição de signo do contexto original 
mimetizado, vincula-se signicamente ao novo modelo mimético. Em re-
sumo, a épica pós-moderna concebe a ressemiotização como princípio 
mimético de criação de unidades relacionais, ou seja, unidades criadas 
pela superposição e inter-relacionamento de outras unidades sotopostas. 
Por exemplo, a viagem literária pós-moderna, criada pela superposição e 
o inter-relacionamento de outras viagens épicas ressemiotizadas no con-
texto de fala do eu lírico/narrador, é uma viagem relacional. De igual 
modo, a superposição e o inter-relacionamento de identidades heroicas, 
inclusive a identidade subjetiva do poeta, ressemiotizadas no contexto de 
fala do eu lírico/narrador, constrói a nova identidade heroica relacional 
pós-moderna. E assim por diante, o herói épico pós-moderno é relacio-
nal, a aderência mítica pós-moderna é relacional, ou seja, a epopeia pós-
-moderna é, ela mesma, uma epopeia relacional. 

Nos Modelos Épicos vinculados à Matriz Épica Moderna, a fonte 
mimética da criação artística é o universo exterior estruturado pela ló-
gica objetual do acontecimento, e é na expressão mecânica do mundo 
maquinal, conformada naturalmente às respectivas concepções literárias 
investidas no discurso épico, que o poeta fundamenta a construção da 
identidade heroica que define o novo paradigma épico do herói moderno. 
Mas a lógica objetual não é uma lógica semiotizante, o acontecimento não 
tem sentido em si mesmo, para integrar a experiência humano-existencial 
precisa ser semiotizado pela lógica do homem ou do mundo. Assim, a 
imagem de mundo autodeterminada da modernidade, liberando-se da 
imposição significante das lógicas do homem e do mundo, torna-se ab-
surda, sem sentido, fantástica ou mágica. À medida que o mundo exterior 
da realidade objetiva vai perdendo a condição da elaboração significante 
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da experiência humano-existencial, a experiência subjetiva do universo 
interior vai se tornando a única fonte de criação artística da modernidade. 

Em resumo: para resgatar a perspectiva crítico-evolutiva da épica oci-
dental era necessário que a formulação teórica acompanhasse as transfor-
mações estruturais da epopeia nas diferentes manifestações do discurso 
épico. As várias manifestações do discurso épico, definidas em função 
das diferentes concepções literárias, configuram o percurso da épica oci-
dental, e as transformações estruturais da epopeia assinalam as etapas de 
evolução desse percurso. Para designar as etapas evolutivas da épica oci-
dental, concebi, a partir das concepções literárias investidas no discurso 
épico, as categorias críticas operacionais dos modelos épicos, vinculados 
às Matrizes Épicas Clássica, Romântica e Moderna, constituídas pela mi-
mese literária das Retóricas Clássica, Romântica e Moderna. 
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2. A TrADiÇÃo ÉPiCA 
NA LiTErATurA BrASiLEirA

A historiografia literária brasileira sustenta algumas questões que, 
à luz de novos fatos, devem ser revisadas, principalmente quando fun-
damentadas em juízos críticos de valor, como a do início da Literatura 
Brasileira no começo do século XVII com o barroco literário. Esse posi-
cionamento exclui toda produção literária do século XVI, que constitui no 
registro historiográfico, independente da qualidade artística das obras, o 
segmento inaugural da Literatura Brasileira. Sob a perspectiva histórica 
da periodização literária, é natural que as nossas primeiras manifestações 
literárias no Brasil estejam vinculadas literariamente ao renascimento do 
século XVI e não ao barroco do século XVII. Forçoso é, portanto, reco-
nhecer o início da Literatura Brasileira no âmbito da produção literária 
do século XVI, a rotulada Literatura de Informação, e integrar o legado 
renascentista da fundação literária, promovendo, a partir da proposta re-
tificadora promulgada em nossas histórias literárias mais recentes, a atu-
alização da questão no âmbito geral da historiografia literária brasileira.

 A Literatura Brasileira tem seu início com a introdução da tradição 
literária ocidental no âmbito da produção renascentista do século XVI, 
transplantada simultaneamente na lírica e na épica de José de Anchieta. 
Na sequência, vem a épica de Bento Teixeira e a lírica barroca no século 
seguinte. O legado épico de Anchieta e Bento Teixeira sedimentaria a 
permanência da epopeia no curso de formação da Literatura Brasileira, 
marcando presença continuada em todos os períodos literários de sua 
história. A Literatura Brasileira fez da epopeia uma expressão legítima de 
sua formação literária desde o início, incorporando epicamente, em todas 
as fases de sua evolução, a expressão nacional do momento histórico na 
expressão artística do momento literário. A opção literária de Anchieta 
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pela epopeia segue a tradição ocidental inspiradora de Homero, de que 
as culturas dos diferentes povos se erguem sobre uma identidade heroica 
fundadora de sua cosmologia, já a opção continuada pela epopeia nos 
séculos seguintes foi motivada pela necessidade de construção de uma 
identidade literária brasileira de povo e nação frente às injunções históri-
cas do processo civilizatório da colonização.

A epopeia, sendo a realização literária de uma matéria épica, possibili-
ta a elaboração literária do real histórico através da transfiguração mítica, 
contrapondo naturalmente, no nível do próprio relato, a ótica cultural 
do colonizado à do colonizador. A partir dessa contraposição inevitável, 
desenvolve-se, natural e gradativamente, uma consciência nacionalista 
mediadora do processo histórico, que orienta a formação literária da na-
cionalidade brasileira. A epopeia foi uma escolha deliberada de nossos 
poetas, já que, nutrindo-se do real e do mito, era a forma poética adequa-
da à expressão literária do viés nacionalista da brasilidade, que o atento 
Machado de Assis nomeou “instinto de nacionalidade”. 

A Literatura Brasileira do século XVIII integra a tradição épica pre-
mida pelas condições socioculturais da realidade colonial que instigavam 
a classe intelectual a construir uma expressão literária nativa, que fosse 
reconhecida pela metrópole. Mas, para criar essa expressão literária co-
lonial, era necessária a construção de uma narrativa literária de sua fun-
dação histórica, dotando a tradição cultural americana de uma identidade 
heroica nativa. Não é por acaso que se dá o resgate da tradição épica, já 
que a epopeia, preservando a memória ancestral das narrativas míticas 
da tradição oral, se apresenta, no curso da literatura ocidental, como a 
forma poética adequada para celebrar e perpetuar a identidade heroica de 
um povo através das conquistas de seus heróis. As epopeias brasileiras do 
século XVIII, realizando literariamente matérias épicas em que se fundem 
referenciais simbólicos da aderência mítica nativa com os eventos históri-
cos do período colonial, constroem a narrativa literária da colonização no 
curso da Literatura Brasileira, fundindo o processo de construção épica 
da identidade heroica nativa com o da formação histórica do Brasil. 

Emulada pelos épicos românticos, refundida nos novos referenciais his-
tóricos e simbólicos das representações socioculturais da sociedade brasi-
leira do século XIX, a identidade heroica da épica colonial integra a nova 
narrativa épica romântica de construção da identidade heroica de povo e 
nação. O indianismo e o nativismo, revalidados na construção da expressão 
diferenciadora da brasilidade, tornam-se, sob o influxo criativo da épica 
romântica, o principio fundador da nova tradição cultural brasileira. 
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A narrativa de ficção surge exatamente no contexto literário da épi-
ca romântica, compartilhando com ela a integração do mesmo legado 
heroico da narrativa épica do século XVIII na construção do romance e 
da epopeia. Assim, a mesma concepção literária, os mesmos propósitos 
e recursos criativos do ideário romântico manifestam-se no romance de 
fundação de Teixeira e Sousa e José de Alencar e na épica romântica 
de Gonçalves de Magalhães e Araújo de Porto Alegre, por exemplo. A 
epopeia romântica, emulando a tradição heroica da épica arcádica, con-
figura uma nova etapa da épica no percurso literário brasileiro, enquanto 
o romance, integrando o mesmo legado de fundação, configura a etapa 
inicial da narrativa de ficção no curso da Literatura Brasileira. A par-
tir daí, a construção da identidade literária brasileira de povo e nação 
se dá, simultaneamente, no curso da narrativa épica e da narrativa de 
ficção. Não há interrupção do percurso épico na Literatura Brasileira, 
que prossegue com a epopeia parnasiano-realista de Olavo Bilac e Batista 
Cepellos, em que se dá a substituição do indianismo romântico esgotado 
pelo bandeirismo revitalizado na construção de nova identidade heroica, 
e com a epopeia simbolista-decadentista de Francisco Mangabeira, até a 
esplendorosa explosão da épica modernista, com dezenas de epopeias de 
elevada qualidade literária e artística, assinadas pelos nossos mais impor-
tantes e consagrados poetas modernos e contemporâneos. 

A Literatura Brasileira é épica em sua fundação, formação e desen-
volvimento, é no curso da epopeia que se configura o percurso literário 
brasileiro nos três primeiros séculos de colonização, pois, só a partir do 
século XIX, com a projeção da narrativa de ficção no curso de formação 
da literatura nacional, o romance vai compartilhar com a epopeia a cons-
trução da identidade literária brasileira. A descrição historiográfica da 
formação e desenvolvimento do percurso literário brasileiro, das origens 
até o presente, elaborada em nossas histórias literárias, está incompleta 
exatamente por, não reconhecendo a permanência da epopeia, excluir a 
contribuição da épica no curso de formação da Literatura Brasileira. 

Brasilidade7 é um termo de livre trâmite nas diversas esferas do pen-
samento crítico brasileiro, de modo que, para uma aplicação clara do ter-
mo, faz-se necessário uma definição adequada ao campo de interesse em 
estudo. A brasilidade, conforme a entendo aqui, deve ser caracterizada 
em sua dupla condição de elemento diferenciador, gerado pelo processo 
de ruptura, e de elemento agregador, gerado pelo processo de integra-

7.  Silva, Anazildo Vasconcelos da. A lírica brasileira no século XX. 2. ed. Rio de Ja-
neiro: Opus, 2002. 
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ção, reciclando a matriz importada. Assim é possível corrigir um erro 
de perspectiva muito comum quando se trata de descrever a brasilidade, 
que consiste, basicamente, em pensar que a literatura brasileira poderia 
prescindir da tradição literária inicial transplantada. A verdade é que não 
existia uma literatura nativa quando do descobrimento, e não havia por-
que a cultura indígena, no estágio incipiente em que se encontrava, era 
ainda insuficiente para produzi-la. Talvez agora, decorridos 500 anos, 
supondo que não tivesse ocorrido o descobrimento, a cultura indígena 
tivesse alcançado o desenvolvimento necessário para o florescimento li-
terário. Não fosse, portanto, a tradição literária transplantada, não teria 
havido literatura brasileira desde o século XVI. 

A formação da Literatura Brasileira assinala, através das etapas de rup-
tura e de integração do projeto nacionalista, a fusão da tradição nativa com 
a tradição importada para construção da matriz literária brasileira. Na traje-
tória da epopeia, os Modelos Épicos Barroco, Romântico e Simbolista-De-
cadentista realizam, vinculados ao investimento literário da Matriz Épica 
Romântica, as etapas de ruptura, geradoras da expressão diferenciadora da 
brasilidade. Os Modelos Épicos Árcade-Neoclássico, Parnasiano-Realista e 
Simbolista-Decadentista realizam, vinculados ao investimento literário da 
Matriz Épica Clássica, as etapas de integração da expressão diferenciadora 
da brasilidade na matriz luso-europeia importada. Com o Modelo Moder-
no e o Pós-Moderno, vinculados ao investimento literário da Matriz Épica 
Moderna, conclui-se a naturalização da tradição luso-europeia importada 
no processo de formação da matriz literária brasileira. 
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3. PErCurSo E FormAÇÃo DA ÉPiCA 
BrASiLEirA8

Entende-se por percurso literário o desdobramento histórico que ins-
creve a trajetória de uma literatura desde sua formação até a atualidade, 
permitindo acompanhar não só a elaboração criativa das formas artísticas, 
desenvolvida no âmbito dos diferentes movimentos literários, mas também 
a incorporação dos valores culturais nativos que fazem dela uma literatura 
nacional. Assim, periodizar e descrever a literatura brasileira implica não 
apenas estabelecer os grandes períodos estilísticos, do Barroco ao Pós-
-Modernismo, em que se forjaram as formas artísticas, mas também os 
momentos fundadores das transformações socioculturais, que configuram 
a perspectiva nacionalista do nosso percurso literário. Esse é o escopo das 
histórias literárias e não o desse livro que se propõe a traçar, mediante a 
operacionalização do suporte teórico da Semiotização épica do discurso, o 
percurso particular da epopeia no curso da Literatura Brasileira. 

Para facilitar a configuração da trajetória épica no percurso literário, 
utilizo a periodização da Literatura Brasileira consagrada nas nossas his-
tórias literárias e a conversão dos modelos épicos da formulação teórica 
nas categorias críticas dos ciclos épicos de formação da épica brasileira. 

8.  Ver Silva, Anazildo Vasconcelos da. A lírica brasileira no século XX. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Opus, 2002.
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1. o ciclo épico de fundação

José de Anchieta funda a tradição épica na Literatura Brasileira com 
Os feitos de Mem de Sá9 (1563), uma autêntica manifestação do discurso 
épico no século XVI, contaminado pela concepção literária renascentista, 
em que Anchieta faz o resgate da tradição épica clássica numa epopeia 
brasileira que tem como argumento heroico um fato histórico da coloni-
zação portuguesa no Brasil, relacionado com a luta constante do coloni-
zador com os índios e com o episódio da expulsão do invasor francês do 
Rio de Janeiro. Os feitos de Mem de Sá é a primeira epopeia brasileira, 
também a primeira a utilizar matéria histórica da expansão portuguesa 
ultramarina e a primeira escrita na América, reivindicando os títulos atri-
buídos anteriormente a Prosopopeia (1601) de Bento Teixeira, Os Lusí-
adas (1572) de Camões e Araucana (1569-1589) de Alonso de Ercila, 
respectivamente. 

O poema de Anchieta, dado como perdido até a descoberta do ma-
nuscrito de Algorta em 1928, cópia que possibilitou a edição de 1958 do 
Arquivo Nacional, incluindo o texto latino original e a tradução vernácula 
do Padre Armando Cardoso, e a descoberta posterior de um exemplar da 
edição de 1563, impresso em Coimbra, encontrado na Biblioteca Pública 
de Évora, foi prejudicado pela falta do conhecimento público. Mas a re-
cepção tardia não impede o resgate crítico da primeira epopeia brasileira, 
e impõe o reconhecimento de José de Anchieta como fundador de nossa 
tradição épica, que deu à Literatura Brasileira o privilégio de ostentar 
uma epopeia renascentista, que é também a primeira escrita na América10. 

A nova edição de 1986 do Padre Armando Cardoso, que inclui um 
minucioso estudo crítico do texto do manuscrito e do editado, certamente 
contribuirá para a divulgação e a projeção de Os feitos de Mem de Sá no 
âmbito da épica ocidental. Aliás, a surpreendente acolhida da epopeia de 
Anchieta no âmbito da pesquisa acadêmica nas universidades brasileiras, 
inspirando tese e dissertações11, é prova inconteste da recepção crítica e 
do reconhecimento literário da obra.

9.  “Os Feitos de Mem de Sá” é a tradução vernácula do original De Gestis Mendi de 
Saa, feita pelo padre Armando Cardoso. 
10.  Os feitos de Mem de Sá (1563) de Anchieta é anterior à epopeia renascentista 
Araucana (1569-1589) de Alonso de Ercila, fundadora da tradição épica na Literatu-
ra Chilena, também escrita na América.
11.  Tavares, Josefa Nunes. O discurso épico do cristianismo em De gestis Mendi Saa. 
Tese de Doutorado, UFRJ, 2001. Orientador: Prof. Dr. Anazildo Vasconcelos da Silva.
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A falta de circulação do manuscrito épico de Anchieta impediu o co-
nhecimento da obra e uma possível influência nas epopeias posteriores, 
fazendo com que a Prosopopeia de Bento Teixeira, embora criticamente 
falida e ignorada no curso de formação da épica brasileira, assumisse 
a condição histórica de obra fundadora da tradição épica na Literatura 
Brasileira, equívoco que se corrige agora. Mesmo assim, considerando os 
dados positivos da explicitação da intenção épica do poema e a emulação 
do modelo camoniano, já que a ótica cultural do colonizador era esperada 
na estruturação do relato épico, a Prosopopeia merece o destaque histo-
riográfico de estar escrito em vernáculo e de ser o exemplar único de uma 
epopeia brasileira barroca. 

Assim posto, a inclusão da épica renascentista de José de Anchieta 
desloca o marco inicial da Literatura Brasileira para o século XVI, vali-
dando um novo período literário, mas não exclui a épica barroca de Bento 
Teixeira do percurso da épica brasileira.

2. Os feitos de Mem de Sá (1563)12, de José de Anchieta 

No roteiro de leitura que se segue, fundamentado teórica e operacio-
nalmente na teoria épica do discurso desenvolvida no Capítulo 1, formulo 
a construção do objeto literário a partir da abordagem de quatro tópicos: 
a concepção épica do poema, a estruturação épica do relato, a constru-
ção da identidade heroica e a expressão épica da brasilidade. A reflexão 
crítica sobre a qualidade artística das obras, que inclui um juízo de valor 
a partir da análise e interpretação dos recursos criativos, extrapola a pro-
posta desse estudo, limitada à construção teórica do objeto épico. Deixo 
as abordagens críticas individualizadoras, às quais meu roteiro de leitura 
oferece suporte teórico, como sugestão de trabalho aos futuros leitores do 
poema de Anchieta e estudiosos da épica brasileira.

Ribeiro, Maria Beatriz. O discurso religioso em “De gestis Mendi Saa”, de José de An-
chieta, e Caramuru, de Santa Rita Durão, e suas representações do índio brasileiro. Dis-
sertação de Mestrado, USP, 2007. Orientador: Prof. Dr. Eduardo de Almeida Navarro.
Miranda, Douglas Soares de. A guerra em nome de Deus: uma análise crítica do De 
gestis Mendi Saa, de José de Anchieta. Dissertação de Mestrado, USP, 2007. Orien-
tador: Prof. Dr. Eduardo de Almeida Navarro
12.  Utilizo para análise a versão vernácula do Padre Armando Cardoso, Os feitos 
de Mem de Sá, publicada em Anchieta, José de. De gestis Mendi Saa. Poema Épico. 
Introdução, versão e notas do Pe. Armando Cardoso, S. J. Obras Completas – 1º 
volume. São Paulo, Edições Loyola, 1986. Todas as citações serão tiradas igualmente 
desta edição, indicando para localização no corpo do poema a numeração dos versos. 
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2.1 A concepção épica do poema

Os feitos de Mem de Sá, epopeia concebida no contexto literário do 
Renascimento do século XVI, prende-se teórica e formalmente ao Mo-
delo Épico Renascentista, ou seja, realiza uma nova manifestação do dis-
curso épico sob inspiração da concepção literária renascentista, que faz 
o resgate da tradição épica clássica nas modernas literaturas nacionais, 
assinalando uma nova etapa da épica ocidental. O poema de Anchieta, 
pela integração da tradição épica clássica, emulada de Homero, Ovídio e 
sobretudo da Eneida de Virgílio, esta última tomada como modelo, e pela 
realização literária de uma matéria épica fundada em eventos históricos 
da colonização do Brasil, se insere legítima e simultaneamente no curso 
evolutivo da épica ocidental e no de fundação da épica brasileira.

A Elaboração literária de fusão da dimensão real da matéria épica, 
configurada nas campanhas bélicas de Mem de Sá no Espírito Santo e na 
Bahia contra os índios, e no Rio de Janeiro contra os franceses na tomada 
do forte de Villegagnon, com a mítica, configurada na aderência dos re-
ferenciais simbólicos do cristianismo e das representações socioculturais 
da comunidade indígena. Essas duas dimensões, encadeadas no curso da 
ação heroica pela intervenção poética do eu lírico/narrador, manifestam-
-se, respectivamente, nos planos histórico e maravilhoso do poema. 

Os Feitos de Mem de Sá totalizam 3.058 versos hexâmetros heroicos, 
divididos numa Epístola Dedicatória e quatro livros/cantos numerados 
em romano. Através do recurso épico da mimese por emulação, o poeta 
explicita a intenção literária e integra a tradição épica clássica a partir dos 
novos recursos criativos da concepção literária renascentista. 

2.2 A estruturação épica do relato

A Epístola Dedicatória que antecede o poema e lhe serve de prólogo, 
é uma composição à parte, diferençada da forma poética do relato épico 
pela opção do estilo epistolar, com 54 dísticos ou 108 versos. O poeta 
concebeu esse recurso épico para que o eu lírico/narrador reassumisse a 
instância enunciativa no contexto de fala do presente histórico e creditasse 
ao herói Mem de Sá o legado de suas próprias conquistas bélicas e lhe de-
dicasse os triunfos espirituais do herói Jesus sobre as hostes demoníacas.

Eis que vês, potentado supremo, quão grande façanha
realizou a força do onipotente Deus.
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O indômito Brasil já seus anchos orgulhos
depôs, e tombou, rendido às tuas armas.

O que dantes, furioso, semeava ruínas e guerras,
aprecia os favores de redentora paz.

O que dantes vivia escondido em sombrias florestas
aos templos do Senhor, já pressuroso corre.

O que há pouco, cão feroz, roía ossos humanos,
sacia com o Pão dos Anjos o coração já manso.
.................................................................................
Foi a própria Onipotência que robusteceu os teus golpes
e prostrou a teus pés as inimigas hostes
.....................................................................................
Quando já te faltavam as forças e tua esquadra cedia
desfalcada pelo baque de muitos de teus heróis.

Quando já se acabara a pólvora que alimenta o incêndio
e que ao fogo voraz vem provocar as iras:

Jesus compadecido olhou-te das alturas celestes
e veio ele próprio a estender-te a mão.

Rendido às tuas preces, ele ouviu teus pedidos,
incutiu terror e pôs o inimigo em fuga.

O eu lírico/narrador, fundindo o legado histórico e maravilhoso dos 
heróis Mem de Sá e Jesus, respectivamente, refunde os combates travados 
concomitantemente nos planos histórico e maravilhoso do poema pelos 
mesmos heróis, e encadeados no curso da ação heroica do relato épico. 

Foi ele quem quis que fosses tu nas regiões brasileira 
primeiro propagador de seu bendito nome... 

Eia! novo ardor, ancião! extermina as maldades,
submete ao Deus eterno essas nações selvagens.

Vive pois feliz, dirigindo esse imenso Brasil
numa estrada de glória que teus vindouros sigam,

para que Cristo expulse o tirano infernal, destas terras,
e nelas implante o seu reinado eterno! 
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Assim posto, a Epístola Dedicatória vincula-se ao poema como Pró-
logo e a ele se integra, compondo com outros recursos da intervenção 
poética, como o da emulação e o da explicitação da intenção épica, o 
plano literário da epopeia.

No Livro i, o eu lírico/narrador assume a instância enunciativa no 
seu contexto de fala e dá início ao poema com a proposição de cantar os 
feitos gloriosos do herói Cristo Rei, seguida da invocação a Jesus, encar-
nação humana do herói divino: 

As glórias do Pai celeste e sua força divina 
teu nome, ó Cristo Rei, e teus feitos gloriosos 
começarei a cantar. Num arrojo gigante, 
empreenderei celebrar em verso tuas magnas empresas. 
Pois há pouco tua força descerrou uma aurora 
por entre a escuridão das regiões brasileiras, 
que o húmido Sul encharca com furiosas rajadas. 
Esse vento impele nimbos e arma tremendas borrascas 
Nos altos mares, e cobre com véu de névoas os campos; 
fustigando com o frio a nudeza das gentes. 

Tu, ó Jesus, ó clara luz do firmamento sereno, 
ó fulgor sem ocaso, ó imagem do brilho paterno, 
ilumina-me a mente cega, aclara-me a alma 
com esplêndidos lampejas. Tu és a fonte ubertosa 
donde, em torrentes, se inebriam os habitantes celestes. 
Fecunda meu coração de copioso orvalho e derrama 
sobre mim fontes vitais, ondas de vida: 
Inunda meu peito árido com teus rios divinos: 
Assim cantarei os prodígios que teu braço potente 
há pouco operou em favor da gente brasílica, 
quando fez raiar, rasgando as trevas do inferno, 
na arcada celeste, esplendoroso arrebol.

A narração começa com uma descrição rápida da situação geral em 
que se encontravam os portugueses assediados pelos índios naquele mo-
mento, a que se segue a anunciação do herói prometido:

Mas um dia o pai onipotente volveu os olhares
dos reinos da luz à noite das regiões brasileiras,
às terras que suavam, em borbotões, sangue humano.
Então mandou-lhes um herói das plagas do Norte,
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um herói que vingasse os crimes nefandos,
que banisse as discórdias, freiasse o assassínio,
bárbaro e contínuo, acabasse com as guerras horrendas,
abrandasse os peitos ferozes e não sofresse impassível
cevar-se em sangue de irmãos queixadas humanas.

 A narração prossegue, em continuidade, com a chegada, a caracteri-
zação física e moral e breve exaltação de Mem de Sá, o terceiro governa-
dor geral do Brasil e herói do poema: 

Eis que, liberta dos perigos do mar e de há muito esperada 
uma esquadra fundeia na baía a que todos os Santos 
legaram o nome. Trazia, salvo das fauces do oceano, 
um singular herói, de extraordinária coragem, 
Mem, que do sangue de nobres antepassados 
e de seiva ilustre de longa ascendência 
herdara o sobrenome de Sá. Já em anos entrado,
ornam-lhe o rosto barbas brancas e majestosas:
alegres as feições, sombreadas de senil gravidade,
vivos olhos, másculo o arcabouço do corpo,
frescas ainda, como de moço, as forças de adulto.
Muito mais excelente é a alma: pois lha poliram
vasta ciência, com a experiência longa do mundo,
e a arte da palavra bela. Arraigado no seio
traz um amor de Deus, santo, filial, verdadeiro
e a fé de Cristo jamais desmentida. No peito,
incendiado pelo sopro divino, ferve-lhe o zelo
de arrancar as almas brasílicas às cadeias do inferno.
...............................................................................

Ó que faustoso dia, Mem de Sá, aquele em que o Brasil
te contemplou! quanto bem trarás a seus povos
abandonados! com que terror fugirá a teus golpes
o inimigo fero, que tantos horrores e tantas ruínas
lançou nos cristãos, arrastado de furiosa loucura!
Mas muitas lágrimas doridas a primeira refrega
custar-te-á. Nela tombará um filho querido
varado de setas, e tingirá as praias de sangue
inda jovem, lançando às auras o tênue sopro da vida.
Tu porém leva sempre ante os olhos a glória
do Pai celeste: nem males nem a desgraça te dobrem!
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Mem de Sá, tomando conhecimento da situação difícil da Capitania 
do Espírito Santo, sob ameaça constante dos Tamoios, envia seu filho, 
Fernão de Sá, para socorrer os portugueses. Fernão de Sá comanda a 
expedição ao Espírito Santo e trava a primeira luta com os índios na bata-
lha do Cricaré, em que, após várias vitórias a frente de seus comandados, 
morre em combate, mas seus companheiros, continuando a luta, alcan-
çam a vitória final sobre o inimigo. 

O eu lírico/narrador, emulando a identidade heroica clássica, inspira-
do no modelo virgiliano, constrói a identidade épica de Fernão de Sá no 
fluxo imagístico da ação heroica, consagrando o herói do Livro I. Destaco 
a transfiguração mítica do herói no momento da morte e na exortação 
durante a celebração cristã do funeral:

Já tem o herói o rijo peito crivado de inúmeras setas,
o sangue o cobre todo e lhe empana a beleza
dos membros. A praia tremeu à sua queda. Tombando
os olhos moribundos se cravaram na altura.
e a alma invencível se evolou às plagas celestes.
As próprias selvas e rochas e montes vizinhos e rios,
chorando ao som das águas cristalinas, o viram
cair ao peso das chagas, e arrancaram dolorosos gemidos.
(v. 652-659)
................................................................................
Grande jovem, eis tua glória! os séculos todos
saberão que preferiste morte cruel à desonra
de Deus, da pátria e do pai, e que, desconhecendo
o temor cobarde, expuseste a vida aos maiores perigos
e apagaste, com teu sangue o incêndio da guerra
que surgia ameaçador. Lembrar-se-ão os teus Lusos
e confessarão agradecidos dever-te tal benefício:
graças a tua morte, eles vivem e desfrutam da paz.
Venturoso Jovem, entre os felizes, nas alturas celestes
brilha a tua glória irmanada à glória divina.
(v. 672-681)

o Livro ii inicia com a narração dos feitos de Mem de Sá na esfe-
ra governamental e administrativa, tais como a prisão do cacique Curu-
rupeba, a imposição de leis contra guerra, antropofagia e beberagem, o 
assentamento dos índios nas primeiras aldeias da Bahia, a fundação das 
igrejas de São Paulo, São Tiago, São João e do Espírito Santo, a missão 
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civilizatória dos Jesuítas, e prossegue com os feitos bélicos do herói na 
Guerra de Ilhéus contra os tupiniquins, que, vencida a custa de duras 
batalhas, termina com a sujeição dos índios derrotados às leis promulga-
das pelo governador. O Livro II se encerra com a previsão das sangrentas 
expedições que o herói ainda terá de realizar. 

Que alegrias não alvorotam teu peito fiel, 
piedoso Chefe, ao veres povos, selvagens há pouco,
dobrar a cerviz, ao jugo, aceitar a amizade
do Pai celeste e abraçar suas leis de bom grado
ansiosos por conhecer o excelso nome de Cristo.
Mas o inimigo ainda não despiu de todo o ódio implacável.
Ficam por domar ainda em justiceira batalha
dragões de cristas erguidas e de colos altivos
que vomitam chamas da dupla boca de ferro.
Avante pois, com o auxílio divino, a debelar pelas armas
os inimigos cruéis e a desterrar costumes de feras!
Dobra-lhes a cervizes e lança-lhes os suaves grilhões
da lei divina: reconheçam o domínio do Pai sempiterno
e recebam a vida celeste com peito sincero,
venerando o nome divino de Jesus soberano.

No Livro iii o herói volta para Salvador e enfrenta a difícil guerra do 
Paraguaçu, vencida depois de muita luta, dada a resistência dos índios em 
aceitar os termos da rendição, seguindo-se ao seu desfecho a narração da 
morte do Bispo Fernandes Sardinha, episódio lírico que projeta o relato 
no plano maravilhoso. O herói já se preparava para combater os Caetés 
numa nova campanha, quando recebe ordens de ir para o Sul. Na aber-
tura, o eu lírico/narrador se confessa fatigado pelo canto e faz uma nova 
invocação aos anjos, pedindo inspiração para continuar:

Já nossa mente fatigada perfez longas viagens
nas eriçadas planuras do mar, nas densas florestas da terra.
Já percorreu litorais, dantes jamais palmilhados.
Convidam-me feitos maiores, forçam-me a seguir soldados,
lançar-me de novo às ondas revoltas e desbravar os recessos
da floresta sombria. Guerras de maior vulto me restam
por cantar, mais gloriosas empresas do magnânimo Chefe.
Que ruínas e mortes espalhou seu valor triunfante,
de quanto sangue tingiu as ensombradas florestas
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sopeando o furor do bárbaro, vós, ó celestes irmãos
inspirai-mo! Alta progênie, vós habitais os templos supernos
e a bondade do Rei celestial vos deu como guias
ao grande Chefe, para ajudá-lo, a seu tempo.

O Livro iV, último do poema, desmembrado do III, narra a expedição 
ao Rio de Janeiro, com a chegada a Ilha de Villegaignon, o combate com os 
tamoios e a tomada do forte dos franceses que fogem da ilha para o conti-
nente, e o forte é destruído e incendiado. O poema termina com um hino 
de agradecimento, louvor e glorificação do Cristo Rei, enumerando todos 
os seus feitos, desde o passado da queda de Adão e Eva até os feitos re-
centes de sua intervenção no processo histórico da colonização do Brasil: 

Como quando o lavrador encerrou nos celeiros
as douradas espigas, despojando de seus frutos os campos:
então lança fogo às hastes secas, sobre a fumaça
às alturas, a relva ao longe vai crepitando,
enquanto os campos se cobrem de escuros resíduos.
Assim ruiu o forte francês desde as cimeiras, e o fogo
num momento reduziu a cinzas esses muros altivos.
Foi Deus quem domou essas iras sem freio, foi ele
que lhes esmagou a soberba: Cristo, sim Cristo
que rege os destinos humanos, a quem obedece
o mundo das orbes, de quem treme a terra espaçosa,
o céu brilhante e o inferno de sombras trevosas.
A força de teu braço realizou estes milagres,
Cristo poderoso; tu meteste no coração dos Franceses
o medo cruel, de ti fugiu a multidão dos malvados,
e aterrorizada abandonou as gigantescas muralhas;
a ti somente se deve, a ti, Jesus, esta glória!
Tu reges com teu cetro os vastos globos do espaço,
e com um aceno guias o mundo brilhante dos astros
volvendo no eterno giro as arcadas celestes.
(v. 2934-2953)

2.3 A elaboração da identidade heroica

O poema de Anchieta, realização de uma matéria épica que funde os 
feitos bélicos de Mem de Sá contra os índios com os eventos religiosos 
de cristianização dos mesmos, inaugura na epopeia a saga heroica nativa 
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de fundação da nacionalidade literária, configurada no curso histórico da 
colonização do Brasil. 

Na realização literária, a ação catequética da Igreja para converter 
os índios ao cristianismo e a ação bélica da Coroa para submeter os sel-
vagens às leis sociais são duas frentes de combate de uma mesma luta, 
processada simultaneamente na dimensão real da matéria épica, com os 
feitos bélicos de Mem de Sá no plano histórico do poema, e na mítica com 
os feitos fantásticos de Cristo Rei no plano maravilhoso. Os feitos bélicos 
e fantásticos, encadeados no relato épico, se fundem no curso da ação 
heroica, projetando o herói Mem de Sá no plano maravilhoso, transfigu-
rado pela aderência mítica cristã, e o herói Cristo Rei no plano histórico, 
transfigurado pela aderência humana de Jesus. 

Quando já te faltavam forças e tua esquadra cedia
desfalcada pelo baque de muitos de teus heróis
Quando já se acabara a pólvora que alimenta o incêndio
e que ao fogo voraz vem provocar as iras:
Jesus compadecido olhou-te das alturas celestes
 e veio ele próprio a estender-te mão.
 Rendido às tuas preces, ele ouviu teus pedidos,
incutiu terror e pôs o inimigo em fuga.
(v. 27-34) 
.................................................................................
 Só a Cristo Jesus, eterna vida, se cantam louvores:
as bandeiras fulgurantes do augusto Rei se desfraldam
e a obra da cruz rebrilha imortal. Rei é Cristo
e seu império se estende na terra, nas ondas do espaço,
e de direito inalienável reclama para si as plagas brasílicas.
Que teu nome e teu preço e tua glória inefável
se espalhe pelo mundo inteiro, ó Cristo, honra dos céus,
e a plaga austral ecoe eternamente, Jesus, o teu nome!

O herói Mem de Sá conta com seu exército de soldados e Cristo con-
ta com as forças da Natureza e as falanges angelicais que atuam sob seu 
comando. O ataque desferido concomitantemente pelos dois exércitos, 
combatendo física e espiritualmente o inimigo, funde a aderência mítica 
com os feitos históricos. Mas não há no poema a materialização de anjos 
ou demônios no campo de batalha. A ação dos seres espirituais se faz sen-
tir durante o combate no estado de ânimo dos combatentes, infundindo 
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coragem, orientação e força ao herói e seus soldados, e medo, desorien-
tação e terror às hostes inimigas. 

Que ruínas e mortes espalhou seu valor triunfante,
de quanto sangue tingiu as ensombradas florestas
sopeando o furor do bárbaro, vós, ó celestes irmãos
inspirai-mo! Alta progênie, vós habitais os templos supernos
e a bondade do Rei celestial vos deu como guias
ao grande Chefe, para ajudá-lo, a seus tempos,
nos múltiplos trabalhos das expedições e da guerra,
e para abalar de pavor os corações inimigos.
(v. 1740-1746) 

Oh! quem pudera sequer imaginar de que modo haveriam
os ferozes Franceses de abandonar um forte tão firme
pela natureza e tão seguro pela arte da guerra?
Mas, eis que Deus chama um ministro do exército alado
Manda-lhe que corte os espaços com as céleres asas
afugente os inimigos do posto altaneiro,
insuflando-lhes o terror pelas trevas da noite.
Cumprem-se as ordens: voa ele veloz pelas nuvens
e segue-o de aspecto horrendo e impassível,
esquálido e lívido, o terror: envolve-o um manto de sombras
e ruflam as asas negras pelos céus nevoentos.
Apresenta duras feições, a morte sangrenta,
cruéis grilhões com ranger de correntes e ferros,
suplícios vingadores prenhes de extermínio e de sangue.
Tal foi o monstro horrendo, miserável e feio
que, às ordens forçosas do Senhor do universo,
um ministro alado, membro da hierarquia celeste,
lançou incontinente dentro das muralhas francesas.
(v. 2813-2827) 

Os dois planos, o terreno e o espiritual, entrelaçados pela ação do 
herói divino e sua hoste de anjos e do herói humano e seu exército 
de soldados, se fundem na vitória de Mem de Sá sobre os índios e no 
triunfo de Cristo Rei sobre o demônio. A fusão se processa, ao longo 
de todo o poema, não só através da intervenção discursiva do eu lírico/
narrador, provocando a interação do plano histórico, em que se mani-
festa a dimensão real da colonização, com o plano maravilhoso, em que 
se manifesta a dimensão mítica de implantação do cristianismo, mas 
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também pelo discurso direto do herói, por testemunhos de personagens 
participantes, indígenas ou não, por episódio lírico como o do Bispo 
Fernandes Sardinha, entre outros.

Tudo fervia então sob a carga das águas celestes
e o Sul encapelava a vasta planície cerúlea
e tão alto a erguia que aos nautas barrava o caminho.
Mas, apenas embarcaram e se soltaram os cabos
e a âncora alçada desprendeu o dente recurvo,
Deus onipotente, que com um aceno dirige as estrelas
e tira dos seus tesouros os indômitos ventos,
limpou os espaços e reprimiu as furiosas lufadas.

Já se aproximavam dos fumegantes tetos selvagens:
o próprio chefe exorta seus homens a serem valentes,
a despedaçar o inimigo de Cristo em renhido combate.
Adiantam-se ligeiros, já quase tocam as tabas,
da qual em seu posto: dirigem preces ardentes
a Cristo Jesus, general da milícia celeste.
(v. 1473-1478)

Caracterizando Mem de Sá no contexto bélico das batalhas através 
dos recursos poéticos da grandiloquência, o eu lírico/narrador emula a 
identidade heroica clássica na constituição da nova identidade heroica re-
nascentista, deslocando o herói épico do contexto histórico da antiguidade 
para o contexto histórico do século XVI. O poema realiza internamente, 
no próprio curso da ação heroica, a transição do herói guerreiro clássico 
para o novo herói cultural cristão, agente do processo civilizatório: 

O piedoso Mem de Sá desejou depois disto
ver adorado o Senhor do céu, do mar e da terra
e venerado nas plagas do Sul o nome de Cristo.
Resolve impor leis aos índios que vivem quais feras
e refrear seus bárbaros costumes. Logo desterra
a antropofagia cruel: não permite mais que movidos
de gula infrene bebam o sangue fraterno,
nem mais se violem os santos direitos da mãe natureza
e as leis do Criador. Para logo o ignóbil vulgacho
a quem movia ora ambição mal inspirada
ora verdadeiro terror, pôs-se a espalhar estes rumores:
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“que novo governador é este? com que direito posterga
as leis antigas e tenta impor novos costumes
novas normas de vida a indômitas gentes?
(v. 903-916)

Finalmente, ó Bárbaro, se abriram as portas de ferro
de teu coração, por tantos anos fechadas!
Enfim, o teu peito mais duro que o bronze fundido
já se abranda e tua alma despe a dureza de pedra!
Essa raça altiva, apaixonada por guerras sangrentas,
acostumadas, de há tanto, a devorar, como tigres,
carnes humanas e a viver impune em altos rochedos,
sem jamais acertar o aperto de mão dos Cristãos,
eis que jaz vencida e submete a cerviz alterosa
ao jugo da lei. A que lançava ameaças terríveis,
há pouco, livra-se agora das cadeias do inferno,
escapa das fauces do leão que rugia à sua volta
e entra para o teu rebanho, ó Jesus, bom pastor!
(v. 2088-2100)

2.4 A expressão épica da brasilidade

O investimento do princípio identitário nativo no processo de implan-
tação da tradição literária importada constitui o marco fundacional da 
Literatura Brasileira no contexto histórico da colonização. O princípio 
identitário nativo, inerente ao processo de ruptura/integração, preside a 
elaboração literária dos referenciais históricos e simbólicos de construção 
da identidade literária nacional no curso de formação da Literatura Bra-
sileira desde seu momento inaugural. A brasilidade é um conceito globa-
lizante para designar as manifestações discursivas do investimento iden-
titário nativo por meio das diversas formas artísticas, desde os simples 
registros descritivos da terra e do homem, passando pelos referenciais 
míticos e socioculturais, até a contraposição das óticas culturais e a gra-
dativa assimilação da tradição importada. São esses enfoques particulares 
da questão da brasilidade, dentre outros, que servem de suporte para re-
flexões nas diversas áreas de conhecimento sobre a constituição de nossa 
identidade cultural de povo e nação. 

A valorização da terra através da exuberante construção imagística do 
cenário, com a riqueza de detalhes da fauna e da flora, enfatizando a beleza 
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da natureza brasílica, é uma manifestação nativista e não uma mera descri-
ção naturista. Aí está um dos núcleos de expressão da brasilidade no poema:

Tal qual na primavera, quando o céu se lava de nuvens,
saem dos fundos cortiços as abelhas em busca das flores
e por aqui, por ali recolhem contentes o pólen,
zumbem entre as ervas e, felizes com as patas douradas,
voltam para a colmeia, onde distilam o orvalho suave,
o mel para o próximo inverno: tudo é vida e trabalho
na faina alegre do lar. Rouqueja a escura oficina;
todas se aplicam à labuta, cada qual no seu posto:
cuidam estas das crias, aquelas do mel destilado.
(p. 24/5 v. 121-129)

Outro núcleo é o homem nativo. De um lado o índio pagão, caracte-
rizado como selvagem, situado em sua cultura, com a descrição detalha-
da dos costumes, da organização econômica e social das tribos, de suas 
construções e vestimentas, de suas armas e táticas de luta:

Das fortificações, umas se ocultam em selvas sombrias
do lado em que o sol, deixando o zênite, se engolfa no plaino;
outras, escondidas juntos dos litorais arenosos,
ouvem o troar das ondas que se enrolam e quebram.
O melhor da mocidade foi destinada a esses lugares:
ergueram aí, em vasta construção, três fortalezas
cercadas de larga trincheira de troncos gigantes.
Rodeavam cada um dos fortes seis voltas de lenhos,
robles descomunais, fincados na terra, ligados
a madeiras transversais com cipós da floresta.
Era um muro soberbo: duas torres e três baluartes
o reforçavam de cada lado; neles estreitas janelas,
quais furos invisíveis, foram deixadas, por onde
pudesse o arco estridente soltar a seta ligeira,
causando com golpes traiçoeiros feridas de morte.
Aí se ajuntara toda a juventude guerreira
de sangue borbulhante e sedento de lutas infames.
Brande as armas feroz: o arco e as setas velozes,
o tacape ornado de penas várias, alisado e polido
pela mão do bárbaro com o ferro ou dente afiado
do porco montês: em todas as suas ferozes usanças
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é a arma que os serve. Têm também impenetráveis escudos,
couros peludos, arrancados ao dorso das feras
e endurados ao sol. Pintam os membros robustos
com as cores da tribo: tingem com listas vermelhas
as faces, a fronte e as meias pernas; o resto do corpo
com riscas pretas, tão bem enlaçadas, membro por membro,
que imita a pele pintada verdadeiros vestidos,
que em nada desmerecem dos que, com o requinte da arte,
borda a agulha na mão habilidosa do artista,
nem das redes caprichosas, tecidas de fios variados.
Outros depenam o peito e as costas de inúmeras aves
e tingindo-lhes as penas de variadíssimas cores
colam-nas ao corpo, untado todo de visgo.
Outros ornam o topete com asas de pássaros
e dependuram muitos enfeites dos penteados cabelos.
Com estes e muitos outros adereços, medonhos e feios,
cobrem os membros nus os selvagens ferozes.
(p. 63/64, v. 303-340)

De outro lado, o índio cristianizado, caracterizado como ser humano, 
que vai à missa e realiza trabalhos religiosos. Esses engrossavam as filei-
ras do exército de Mem de Sá e lutavam com bravura contra seus irmãos 
selvagens, como no trecho abaixo, em que os índios cristãos travam uma 
batalha naval com os selvagens, impondo-lhes uma monumental derrota:

Assim nossos índios, em pleno mar, a braços com as ondas
vibram golpes terríveis: a uns despedaçam, a outros
já semimortos puxam-nos, enlaçando-lhes os longos cabelos
com a mão esquerda, enquanto com a direita cortam as vagas
e vitoriosos arrastam até as praias a presa,
indo depor aos pés do Chefe os corpos de seus inimigos,
e despedaçando aos semivivos os crânios com os rijos tacapes.
Acautelai-vos todos quantos não experimentaram a força
destes brasis e os julgais cobardes de alma e moles de corpo,
e desprezais como um brinco suas rústicas armas.
Vede que audácia furiosa pode caber-lhes no peito,
que feixe rijo de músculos os braços e as pernas:
quão temíveis serão os que tão velozes cortam as águas
e tão valentes se arrojam às braçadas com o mar agitado
e tão ferozes desfecham golpes no meio das ondas,
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como outros em terra firme, quando ferem de morte!
(Canto vv. 1558-1573)

O investimento do princípio identitário nativo na instância de enun-
ciação do eu lírico/narrador instaura os contextos de fala da brasilidade 
no relato épico dos feitos de Mem de Sá. O eu lírico/narrador, integrando 
os contextos de fala da brasilidade na instancia enunciativa do relato épi-
co, refunde os referencias históricos e simbólicos do investimento iden-
titário nas matrizes épicas do nativismo e do indianismo, inscrevendo o 
momento inaugural da Literatura Brasileira na epopeia Os feitos de Mem 
de Sá de José de Anchieta. 

Acrescente-se ainda que, na condição de obra fundadora, o poema 
inaugura a saga heroica da colonização do Brasil, iniciando a construção 
épica da narrativa colonial que será continuada, em sequência, nas epo-
peias brasileiras do século XVIII. Funda a galeria épica dos heróis nacio-
nais com Mem de Sá, legitimando o ingresso do herói colonizador das 
epopeias posteriores, como Jorge d’Albuquerque Coelho da Prosopopeia, 
Gomes Freire de Andrade de O Uraguai, Antônio de Albuquerque de Vila 
Rica e Diogo Álvares Correia do Caramuru. 

 
3. A prosopopeia (1601), de Bento Teixeira13

O Modelo Épico Barroco, vinculado ao Medieval pela Matriz Épica 
Romântica, define uma nova manifestação do discurso épico no século 
XVII, contaminado pela concepção literária barroca, que assinala uma 
nova etapa da épica ocidental, de que é exemplo, entre outros, o consa-
grado poema épico de John Milton, Paraíso Perdido (1667). 

Entre nós, Bento Teixeira é o único representante da épica barroca, e 
a Prosopopeia (1601) é a única epopeia brasileira filiada ao Modelo Épico 
Barroco, ainda assim na condição de obra precursora. Nossas histórias 
literárias inscrevem Bento Teixeira na fase inicial do barroco brasileiro, 
salientando que a configuração do ideário barroco na construção do seu 
poema, ainda que tímida, é suficiente para qualificá-lo como precursor do 
barroco brasileiro que, como movimento literário, só seria reconhecido na 
segunda metade do século XVII e, sob essa perspectiva, a Prosopopeia é 
uma epopeia de transição. Esse posicionamento me parece coerente, con-

13.  Bento Teixeira (1561-1600) nasceu na cidade do Porto, em Portugal, e morreu 
em Lisboa sem chegar a ver seu poema publicado.
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siderando que a caracterização da feição barroca da Prosopopeia baseia-
-se não no reconhecimento de uma nova manifestação do discurso épico, 
contaminado pela concepção literária barroca, mas numa intenção mal 
realizada de ruptura com a épica renascentista que lhe serviu de modelo. 
A epopeia renascentista de José de Anchieta e a barroca de Bento Teixeira 
se inscrevem na memória fundacional da Literatura Brasileira. 

3.1 A concepção épica do poema

Bento Teixeira não emulou o modelo épico camoniano visando ela-
borar uma mera cópia, mas com a intenção de romper com o modelo 
renascentista e criar um poema novo a partir da ruptura, a exemplo de 
Dante e Milton que tomaram o modelo épico de Virgílio para criar uma 
nova epopeia. Mas o nosso poeta se deixou subjugar pelo modelo e o 
aprisionamento lhe sufocou a inspiração a tal ponto que não teve fôlego 
para criar o novo poema anunciado na proposição, que, tendo o canto 
de Proteu como prólogo, viria após ele em continuidade. Na estância 91, 
Proteu ainda reafirma a intenção do novo poema “Enquanto me disponho 
a novo canto”, ou seja, a revelação de outros feitos vindouros, já que a 
narração de Proteu se desenvolve na perspectiva temporal do futuro. Mas, 
na estância seguinte, confessa-se exaurido de inspiração “Não mais, espí-
rito meu, que estou cansado/ Deste difuso, largo e triste Canto” e, após 
um rápido vislumbre da posterior criação do novo poema “Que o mais 
será de mim depois cantado/ Por tal modo que cause ao mundo espanto”, 
encerra sem mais o relato. 

A intenção épica do novo poema ainda é, na Proposição, a mesma 
do modelo camoniano, mas na dupla Invocação, rejeitando a inspiração 
das Musas em favor da inspiração divina, optando pela utilização da ade-
rência mítica cristã, percebe-se a intenção de criar um vínculo com os 
modelos épicos da Matriz Romântica, embora sobrepujado pelo cenário 
mitológico construído para o canto de Proteu. Também na projeção do 
herói e do relato no plano maravilhoso ocorre a utilização da aderência 
mítica cristã, mas é na grandiloquência épica do confronto bélico, como 
na batalha de Alcácer-Quibir, e do confronto com as forças da natureza, 
como no naufrágio, que o herói ganha aderência mítica. 

Havia a intenção de criar um poema novo de ruptura com o mode-
lo camoniano, barroco pelos traços observados, mas que resultou numa 
obra de transição. Todos os modelos épicos vinculados à Matriz Român-
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tica (o medieval, o barroco, o romântico e o simbolista) se caracterizam 
pelo centramento do relato na dimensão mítica da matéria épica e pela 
estruturação do plano maravilhoso para o histórico, em contraposição 
aos modelos épicos vinculados à Retórica Clássica (o clássico, o renas-
centista, o árcade-neoclássico e o parnasiano) que se caracterizam pelo 
centramento do relato na dimensão real da teria épica e pela estruturação 
do plano histórico para o maravilhoso. Esse suporte teórico-operacional 
sustenta a filiação da Prosopopeia à épica barroca, mesmo na condição 
de obra precursora, validando a intenção épica frustrada do novo poema 
como proposta de ruptura com o modelo renascentista. 

3.2 A estruturação épica do relato

O poema compõe-se de um prólogo de abertura e 94 oitavas em verso 
decassílabo, com dedicatória, proposição, invocação, narração e epí1ogo. 
Narra os feitos de Jorge D’Albuquerque Coelho, governador da capitânia 
de Pernambuco, e de seu irmão Duarte Coelho, referindo o naufrágio, a 
participação dos irmãos na batalha de Alcácer-Quibir, o aprisionamento 
deles, a morte de Duarte e a libertação de Jorge.

A matéria épica é reconhecível na fusão de contextos históricos vincu-
lados ao herói, Jorge D’Alburqueque Coelho, como o da colonização por-
tuguesa, o da batalha de Alcácer-Quibir e o do naufrágio, com aderência 
mítica pagã e cristã, e mais os recursos épicos da grandiloquência clás-
sica. Integra a tradição épica através da referência aos autores clássicos 
e toma como modelo Os Lusíadas de Camões, em particular o episódio 
lírico do Adamastor. Pela deliberada recorrência aos recursos da épica 
clássica, incluindo a explicitação da intenção literária e a inspiração no 
modelo camoniano, a natureza épica do poema é inquestionável.

Assumindo a instância enunciativa, o eu lírico/narrador faz a abertura 
do poema com a Proposição (Est. I, IV e VI), seguida da Invocação cristã 
(Est. II e V) e da Dedicatória (Est. III e V):

Cantem Poetas o Poder Romano
Submetendo Nações ao jugo duro;
O Mantuano pinte o Rei Troiano,
Descendo à confusão do Reino Escuro;
Que eu canto um Albuquerque soberano,
Da Fé, da cara Pátria firme muro,
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Cujo valor e ser, que o Céu lhe inspira,
Pode estancar a Lácia e Grega lira.
(Est. I) 

As délficas irmãs chamar não quero
Que tal invocação é vão estudo;
Aquele chamo só, de quem espero
A vida que se espera em fim de tudo.
Ele fará meu Verso tão sincero,
Quanto fora sem ele tosco e rudo,
Que per razão negar não deve o menos
Quem deu o mais a míseros terrenos.
(Est. II)

A narração começa na estância VII com o relato da reunião dos deu-
ses marinhos na praia, simulação intencional de um de concílio, e a des-
crição do porto de Recife (estâncias XVII-XXI). Construído o cenário 
do encontro dos deuses, Proteu assume a instância de enunciação do 
eu lírico/narrador (Est. XXII-XCIII), dando início à narração dos feitos 
de Jorge D’Albuquerque Coelho. Mas, além da participação do herói em 
discurso direto, o poeta também se faz presente ao longo canto de Proteu, 
intervindo no relato com apartes circunstanciais:

Vejo (diz o bom velho) que, na mente,
(Est. XXVI)

Mas deixando (dizia) ao tempo avaro
(Est. XXXIX)

Um pouco aqui Proteu, como confuso,
Estava receando o grave dano,
que havia de acrescer ao claro Herói
No Reino aonde vive Cimotoe.
(Est. XLIII)

Anteparou aqui Proteu, mudando
As cores e figura monstruosa,
No gesto e movimento seu mostrando
Ser o que há de dizer cousa espantosa.
E com nova eficácia começando
A soltar a voz alta e vigorosa,
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Estas palavras tais tira do peito,
que é cofre de profético conceito;
(Est. LXXIII)

Assim diz; e com alta majestade
O Rei do Salso Reino, ali falando
Diz;
(Est. XCIII)

Após a fala de Proteu, o eu lírico/narrador retoma a palavra para 
fechar o poema:

Aqui deu /fim/ a tudo, e brevemente
Entra no Carro /de/ Cristal lustroso;
Após dele as demais Cerúlea gente
Cortando a veia vai do Reino aquoso.
 (Est. XCIV)

Creditar a narração a Proteu, entidade mítica mediadora, é um re-
curso épico válido que, estabelecendo o distanciamento temporal entre o 
poeta e os fatos narrados, imprime veracidade ao relato. Proteu desem-
penha o papel das musas rejeitadas na invocação, sendo ele classificado, 
pelo dom profético, para relatar os acontecimentos históricos futuros que 
se fundem na matéria épica. O eu lírico/narrador, na condição de espec-
tador privilegiado, assume a autoria do poema: 

Eu, que a tal espetáculo presente
Estive, quis em Verso numeroso
Escrevê-lo...
(Est. XCIV)

A emulação do modelo camoniano configura-se no plano formal, na 
composição da intertextualidade e na realização estrutural da Prosopo-
peia, de que são exemplos a utilização da oitava decassilábica, as alusões 
imagísticas, sintáticas e semânticas a Os Lusíadas e a reprodução estrutu-
ral do episódio lírico do Adamastor. A emulação de Os Lusíadas integra, 
em princípio, a proposta de ruptura com o modelo renascentista, mas, 
fracassada a criação do novo poema, a Prosopopeia reduz-se à própria 
emulação épica do episódio lírico do Adamastor.
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3.3 A construção da identidade heroica

Os contextos históricos da colonização, do naufrágio e da batalha de 
Alcácer-Quibir, reconstituídos na instância de enunciação do eu lírico/
narrador, configuram o percurso épico da viagem do herói. Proteu, assu-
mindo a instância enunciativa do eu lírico/narrador, encadeia no curso 
épico do relato os referenciais históricos dos contextos de fala do herói 
Jorge d’Albuquerque Coelho com os referenciais simbólicos dos contextos 
de fala dos deuses mitológicos e dos heróis da épica clássica. Ou seja, 
emulando os heróis da épica clássica, o eu lírico/narrador refunde a ade-
rência mítica clássica na construção da identidade épica do novo herói 
que, sob o influxo épico da grandiloquência, transporta-se do plano his-
tórico para o do maravilhoso. 

Bento Teixeira, contrariando a proposição do poema de que, inspira-
do num herói invicto que excede os demais heróis e se iguala aos deuses, 
superaria todas as epopeias do passado, reduziu a elaboração literária 
da Prosopopeia a uma operacionalização mimética da emulação épica 
do modelo renascentista e da identidade heroica clássica. O eu lírico/
narrador, contrapondo os heróis emulados ao novo herói, contextualiza 
a ação heroica na imagística poética, reduzindo drasticamente o relato 
narrativo. Embora a exemplificação seja o próprio poema, segue-se uma 
amostragem aleatória:

I
Cantem Poetas o Poder Romano, 
Submetendo Nações ao jugo duro;
O Mantuano pinte o Rei Troiano,
Descendo à confusão do Reino Escuro; 
Que eu canto um Albuquerque soberano, 
Da Fé, da cara Pátria firme muro
Cujo valor e ser, que o Céu lhe inspira, 
Pode estancar a Lácia e Grega lira.

III
E vós, sublime Jorge, em quem se esmalta 
A Estirpe d’Albuquerques excelente,
E cujo eco da fama corre e salta
Do Carro Glacial à Zona ardente, 
Suspendei por agora a mente alta
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Dos casos vários da Olindesa gente,
E vereis vosso irmão e vós suprem
No valor abater Quirino e Remo.

XXXI 
Os braços vigorosos e constantes
Fenderão peitos, abrirão costados,
Deixando de mil membros palpitantes
Caminhos, arraiais, campos juncados.
Cercas soberbas, fortes repugnantes
Serão dos novos Martes arrasados,
Sem ficar deles todos mais memória
Que a qu’eu fazendo vou em esta história.

XXXIX
Mas deixando (dizia) ao tempo avaro, 
Cousas que Deus eterno e ele cura,
E tornando ao Presságio novo e raro, 
Que na parte mental se me figura.
De Jorge d’Albuquerque, forte e claro,
A despeito direi da inveja pura,
Para o qual monta pouco a culta Musa,
Que Meônio em louvar Aquiles usa.

XLII
E prosseguindo (diz) que Sol luzente 
Vem d’ouro as brancas nuvens perfilando, 
Que está, com braço indômito e valente, 
A fama dos antigos eclipsando;
Em que o esforço todo juntamente
Se está como em seu centro tresladando?
É Jorge d’Albuquerque, mais invicto 
Que o que desceu ao Reino de Cocito.

LXX
Numa Nau, mais que Pístris e Centauro 
E que Argos venturosa celebrada, 
Partirão a ganhar o verde Lauro,
À região da seita reprovada.
E depois de chegar ao Reino Mauro,
Os dous irmãos, com lança e com espada, 
Farão nos Agarenos mais estrago



Anazildo Vasconcelos da Silva

58

Do que em Romanos fez o de Cartago.

LXXVII
Em vós do Luso Reino a confiança
Estriba, como em base só fortíssimo; 
Com vós ficardes vivo, segurança
Lhe resta de ser sempre florentíssimo. 
Entre duros farpões e Maura lança, 
Deixai este vassalo fidelíssimo,
Que ele fará por vós mais que Zopiro 
Por Dario, até dar final suspiro.

 
3.4 A expressão épica da brasilidade

O contexto histórico da colonização é o local privilegiado de fala da 
brasilidade, mas, para expressão dessa voz, seria necessário que o eu lí-
rico/narrador integrasse o princípio identitário nativo na instância enun-
ciativa e isso não acontece. Ao contrário, o eu lírico/narrador integra 
na instância de enunciação a ótica cultural do colonizador apenas e, ao 
centrar o relato no contexto colonial, a brasilidade aliena-se na instância 
enunciativa do relato:

XXX
O princípio de sua primavera
Gastarão seu distrito dilatando,
Os bárbaros cruéis e gente austera,
Com meio singular, domesticando.
E primeiro que a espada lisa e fera
Arranquem, com mil meios d’amor brando,
Pretenderão tirá-la do seu erro.
E se não porão tudo a fogo e ferro.

XXXI
Os braços vigorosos e constantes
Fenderão peitos, abrirão costados,
Deixando de mil membros palpitantes
Caminhos, arraiais, campos juncados.
Cercas soberbas, fortes repugnantes
Serão dos novos Martes arrasados,
Sem ficar deles toda mais memória
Que a qu’eu fazendo vou em esta história.



Formação Épica da Literatura Brasileira

59

A exclusividade da ótica do colonizador impede o reconhecimento de 
uma ótica cultural nativa, como na construção heroica da ditosa Nova 
Lusitânia apartada do espaço nativo, além do exemplo anterior em que o 
narrador prevê o extermínio do povo nativo sob a ação dos novos Martes 
(os colonizadores), restando como única memória dos aborígenes brasi-
leiros o registro feito no poema. Contextualizada a partir do índio, a rea-
lidade nativa é bárbara e hostil e, a partir da terra, é uma natureza morta, 
mero cenário que exclui o nativismo, mas que, de qualquer modo, em-
presta cor local ao poema. A contraposição das tradições luso-europeia 
e nativa americana, geratriz matricial da nossa tradição literária, também 
não se insere na ação heroica. 

Jorge d’Albuquerque Coelho é um herói português, individualizado 
em seus feitos, e não o herói civilizador comprometido com o processo 
histórico da colonização do Brasil. O resgate da Prosopopeia apoia-se na 
intencionalidade épica, na inclusão do contexto histórico colonial na ma-
téria épica e na tipificação de uma obra de transição, o que leva a inseri-la 
no curso da épica brasileira, creditando a Bento Teixeira, a participação 
no processo de implantação da tradição épica na Literatura Brasileira. 
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4. o CiCLo ÉPiCo ArCáDiCo-
NEoCLáSSiCo

O Modelo Épico Arcádico-Neoclássico do século XVIII, compreen-
dendo as manifestações do discurso épico investido pela concepção li-
terária árcade-neoclássica, assinala uma nova etapa da épica ocidental. 
Vinculado à Matriz Épica Clássica, filia-se diretamente ao Modelo Épico 
Renascentista e, indiretamente, ao Modelo Épico Clássico, compartilhan-
do com eles, em continuidade, a concepção épica fundamental do modelo 
e do herói, recriados nas novas epopeias pelo investimento discursivo da 
nova concepção literária. 

O século XVIII constitui na literatura ocidental um complexo movi-
mento de convergência e interpenetração de correntes literárias e concep-
ções filosóficas, características próprias de um período de transição e reno-
vação, em que se destacam o neoclassicismo, o iluminismo e o arcadismo. 
Sob a perspectiva geral da historiografia literária, embora teoricamente 
distinguíveis, sendo possível até mesmo ressaltar a predominância de uma 
ou de outra corrente num contexto delimitado ou numa obra particular, é 
a síntese unificadora, em que cada uma engloba as demais, que caracteriza 
o movimento. Encadeadas pela atração convergente da simultaneidade, as 
correntes neoclássica, iluminista e arcádica se superpõem umas às outras 
e, inter-relacionadas nos diversos contextos, constituem uma unidade re-
lacional integrativa de suas respectivas concepções literárias, que, investi-
da nos discursos, caracteriza as manifestações literárias do século XVIII. 
A formulação dessa unidade relacional integrativa, limitada aqui ao campo 
da literatura apenas pela conveniência do objeto de estudo em questão, 
se estende naturalmente às manifestações discursivas de outras áreas de 
conhecimento, nas quais pode ser igualmente operacionalizada. 

A implantação das novas correntes literárias europeias no contexto 
colonial do Brasil no século XVIII, a canalização do movimento para a 
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criação de uma expressão literária colonial inspirada no diferencial da tra-
dição nativa, a associação da proposta reformista aos anseios de eman-
cipação da classe intelectual e a construção da nacionalidade literária 
brasileira, são questões, entre outras, amplamente tratadas pelos nossos 
historiadores. As análises e apreciações particulares das obras, as interpre-
tações globalizantes do contexto historiográfico e a valorização do período 
no processo de formação da literatura brasileira, são questões igualmente 
discutidas e arbitradas no âmbito especializado da crítica literária. Assim 
posto, minha reflexão limita-se à formulação da épica árcade, destacando 
na análise particular das obras selecionadas, a importante contribuição da 
epopeia no processo de formação da identidade literária brasileira. 

A aspiração de uma expressão literária colonial, reconhecida em si 
mesma pela síntese das vertentes culturais imbricadas no contexto históri-
co da colonização, era parte e consequência esperada pela classe intelec-
tual luso-brasileira como resultado da realização de um projeto identitário 
de povo e nação concebido no âmbito do movimento academista. O legado 
geral do movimento, integrando a contribuição dos diversos centros cultu-
rais da colônia, constitui importante acervo documental sobre a realização 
intencional do projeto identitário de nossa formação histórica e cultural, 
ao qual se acrescenta a contribuição da épica arcádica, sobretudo na his-
toriografia literária. Os épicos árcades, adequando o almejado projeto de 
criação de uma expressão literária colonial própria ao potencial teórico-
-operacional disponibilizado pela concepção literária híbrida do arcadis-
mo, resgataram a tradição épica da literatura ocidental e, em continuidade, 
inspirados no exemplo de Homero, Virgílio e Camões, encontraram na 
epopeia a forma poética apropriada para construir, no curso histórico da 
colonização, a narrativa fundacional da identidade heroica brasileira. 

O percurso épico, desde o momento fundacional da epopeia, está con-
figurado no relato de uma viagem histórico/fantástica, no curso da qual o 
herói realiza a ação heroica e conquista a identidade épica. Embora tenha 
destacado na formulação teórica, lembro que o Modelo Épico Árcade-
-Neoclássico está vinculado à Matriz Épica Clássica e que a configuração 
da epopeia em todos os modelos épicos vinculados à Matriz Épica Clássi-
ca é a seguinte: a viagem é concebida na dimensão real da matéria épica e, 
consequentemente, o relato épico centra-se no plano histórico, a epopeia 
estrutura-se do histórico para o maravilhoso, o percurso épico configura-
-se numa viagem histórica do herói, no curso da qual, caminhando do 
plano histórico onde o relato está centrado, para o maravilhoso onde al-
cança a transfiguração mítica, conquista a identidade heroica, e exige a 
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função estruturante da instância narrativa. Demonstraremos, na análise 
dos poemas selecionados, como os nossos poetas árcades, construindo a 
viagem histórica do herói no curso histórico da colonização, configuram 
a épica arcádica na Literatura Brasileira. 

A Literatura Brasileira integra em sua formação, sob a influência reno-
vadora do arcadismo-neoclassicismo, as epopeias O Uraguai (1769), de 
Basílio da Gama, Vila Rica (1773)14, de Cláudio Manuel da Costa, Cara-
muru (1781), de Santa Rita Durão e Muhuraida (1785), de Henrique João 
Wilkens. Realizando matérias épicas em que se fundem fatos relevantes da 
história colonial com a aderência mítica nativa, essas obras, vinculadas à 
vertente indianista, que serão comentadas a seguir, caracterizam uma nova 
etapa da épica brasileira e se inserem no curso da épica ocidental. 

1. O Uraguai (1769), de Basílio da Gama15

1.1 A concepção épica do poema

Basílio da Gama, concebendo o epos nativo na saga heroica da coloni-
zação, inicia a narrativa literária de fundação da identidade heroica, inau-
gurando com O Uraguai uma nova etapa de formação da épica brasileira. 
Na elaboração literária da matéria épica, utilizando o evento histórico da 
Guerra Guaranítica (1753-1756), confronto bélico entre uma tropa luso-
-espanhola, sob comando do general português Gomes Freire de Andrade, 
e os índios missioneiros guaranis, chefiados por Cacambo, o poeta explo-
ra a contraposição das óticas culturais do colonizado e do colonizador, 
inerentes à aderência mítica nativa e ao fato histórico, respectivamente, e 
refunde os referenciais históricos e simbólicos no curso épico do relato. 
O Uraguai é uma nova epopeia que, formalizando o potencial criativo da 
concepção literária híbrida do arcadismo investida no discurso épico, in-
tegra a tradição épica pela emulação de epopeias clássicas, renascentistas 
e da neoclássica europeia La Henriade (1728) de Voltaire, e se insere no 
curso da épica ocidental como legítima expressão artística do século XVIII. 

14.  A publicação de Vila Rica ocorreu em 1839, mas circulou numa cópia manuscrita 
de 1773 que, considerando a precária condição editorial do período colonial, valia 
como uma edição da obra. 
15.  José Basílio da Gama (1741-1795), membro da Arcádia Romana, fundada em 
1690, sob o pseudônimo de Termindo Sipílio, nasceu em São José do Rio das Mortes, 
atual Tiradentes, e morreu em Lisboa. De sua obra, que inclui dois poemas longos, 
A Declamação Trágica (1772) e Quitubia (1791), apenas O Uraguai teve, desde sua 
publicação, uma excelente recepção crítica que se mantém até hoje. 
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Basílio da Gama destaca-se na cena literária do contexto colonial pelo 
mérito de ser o primeiro intérprete das inquietações e das aspirações in-
telectuais da Colônia em alcançar a emancipação literária da Metrópole, 
adequando a criação da esperada expressão identitária colonial à nova 
formatação poética da épica arcádica. O relato épico da Guerra Guaraní-
tica em O Uraguai, construindo a identidade heroica nativa no curso his-
tórico da colonização, inaugura a narrativa literária fundacional da iden-
tidade heroica brasileira. Explorando, na elaboração literária da matéria 
épica, o potencial desrealizador da aderência mítica nativa sobre o evento 
histórico da guerra, o poeta superpõe e inter-relaciona, sob o impacto da 
transfiguração mítica das óticas culturais contrapostas no conflito histó-
rico da colonização, as tradições culturais do colonizado e do colonizador 
na elaboração épica da nova identidade literária colonial. 

A Guerra Guaranítica (1754-1756) foi motivada pela recusa dos ín-
dios missioneiros ao cumprimento do Tratado de Madri, acordo entre 
Espanha e Portugal assinado em 1750, que determinava a troca da colô-
nia espanhola das Missões Uruguaias dos Sete Povos pela portuguesa do 
Sacramento. Por ordem das Coroas Reais acordadas, foi organizada uma 
tropa luso-espanhola, sob o comando do general português Gomes Freire 
de Andrade, para submeter os índios rebelados chefiados por Cacambo 
e efetivar a posse portuguesa da terra. O evento histórico compreende a 
árdua campanha do General Gomes Freire, comandante da tropa por-
tuguesa, perseguindo e pressionando os índios a se renderem sob uma 
negociação pacífica, e o episódio final da guerra, a sangrenta batalha do 
Caiboaté em que os índios guaranis foram massacrados, sob o fogo de 
pesada artilharia das tropas luso-espanhola. 

É no confronto bélico que o herói conquista a identidade épica, a 
batalha do Caiboaté era, portanto, o segmento heroico que consagraria 
os heróis da Guerra Guaranítica. O confronto de uma tropa militarmen-
te adestrada, dispondo de poderosa artilharia, com uma tropa de índios 
despreparada, armada de arco e flecha, na batalha do Caiboaté, evento 
culminante da guerra guaranítica, em que morreram cerca de mil e qua-
trocentos índios em apenas uma hora de luta, contra meia dúzia de feri-
dos e apenas uma morte para cada um dos exércitos aliados, caracteriza 
do ponto de vista militar um deliberado massacre. Consequentemente, do 
ponto de vista épico, a batalha do Caiboaté consagra apenas os heróis in-
dígenas que, combatendo a tropa inimiga com arco e flecha, conquistam 
a identidade heroica no campo de batalha.
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Basílio da Gama, dotado da singular sensibilidade brasileira do inte-
lectual colonizado, concebe a realização literária da Guerra Guaranítica 
em dois relatos formalmente distintos, o histórico da campanha e o bélico 
do confronto, mas discursivamente reintegrados no percurso épico do 
poema. Essa engenhosa concepção épica permitiu que o poeta, integran-
do a ótica cultural do colonizador na instância enunciativa do eu lírico/
narrador, consagrasse o herói do relato histórico da campanha, omitindo 
mesmo sua participação na batalha do Caiboaté. Gomes Freire de An-
drade era um herói reconhecido, com assento na galeria épica dos heróis 
portugueses, com a identidade heroica conquistada valorosamente em 
muitas campanhas de outras guerras em que lutara. Na verdade, a expe-
dição da guerra Guaranítica estava muito aquém da envergadura heroica 
de Gomes Freire de Andrade, um evento insignificante que nenhum méri-
to poderia acrescentar aos feitos grandiosos já realizados, ou ao currículo 
brilhante de sua identidade épica. 

O relato histórico da Campanha permite reconhecer a autoridade 
portuguesa sobre a colônia, enaltecer a excelência humanista de Gomes 
Freire, o herói civilizador cristão, movido por ideais nobres e altruístas 
de liberdade, combater intencionalmente à ação catequética dos jesuítas 
em favor da política pombalina, radicalizando o conflito entre a Igreja e 
o Estado, deslocar a ação heroica do conflito bélico com os índios para o 
combate da insurreição ideológica dos padres, os verdadeiros culpados da 
guerra, ratificar a política colonial da Coroa com a apreciação laudatória 
dos poderosos e camuflar a intenção nacionalista do poema. Estes são re-
cursos estratégicos de que se serve o poeta para ganhar proteção política 
e prestígio pessoal e, principalmente, para sintonizar a mensagem poética 
com a capacidade receptiva do colonizador, assegurando uma recepção 
intelectual favorável ao poema, sem quaisquer restrições. 

O relato bélico do confronto permite que o poeta, integrando a ótica 
cultural do colonizado na instância enunciativa do eu lírico/narrador, in-
sira a batalha do Caiboaté no contexto histórico da campanha, construin-
do no curso da ação heroica a identidade épica dos heróis indígenas no 
campo de batalha. Sob a ação estruturante da ótica cultural do coloniza-
do, o eu lírico/narrador funde os referenciais simbólicos da tradição nati-
va com os referenciais históricos do confronto bélico, reduzindo a matéria 
épica do poema ao segmento histórico em que os índios atuam, a batalha 
do Caiboaté, o assassinato de Cacambo na Aldeia, o episódio de Lindoia, 
o desfile dos heróis e o episódio da morte de Tanajura, que vai do Canto 
II ao IV. A aderência mítica indígena, exercendo ação desrealizadora do 
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fato histórico, constrói o plano maravilhoso do poema, permitindo que 
os índios, passando do plano histórico para o maravilhoso, alcancem a 
transfiguração épica do herói. 

No Canto V, o eu lírico/narrador retoma a ótica cultural do coloni-
zador e finaliza o relato histórico da campanha sobre a figura do herói 
Gomes Freire de Andrade. Sob essa configuração estrutural, o relato his-
tórico da campanha não é mais que um paratexto interno que serve de 
contexto para o relato épico do confronto bélico, porém indispensável, 
conforme vimos, para realização das intenções do poeta, inclusive de ve-
lar a proposição nacionalista do poema. Mas também para deixar clara a 
intenção deliberada do poeta em descartar Gomes Freire de Andrade que, 
ao contrário dos heróis indígenas, não conquistou a identidade épica do 
herói no confronto bélico da batalha do Caiboaté, e fazer do chefe indíge-
na Cacambo o herói legítimo da epopeia. 

O Uraguai, inaugurando a narrativa literária de construção da iden-
tidade heroica brasileira no curso histórico da colonização, elabora uma 
nova identidade literária colonial que, caracterizando a Literatura Brasi-
leira como expressão de uma cultura, levará ao reconhecimento eman-
cipatório da nacionalidade literária. Como toda obra inaugural, O Ura-
guai é também o modelo épico tomado pelos poetas árcades que deram 
continuidade à narrativa de fundação da nacionalidade literária em suas 
epopeias, e retomado mais adiante pelos épicos românticos, com toda a 
liberdade facultada pela independência do Brasil. É no relato épico do 
confronto bélico, pela autenticidade e simplicidade dos personagens in-
dígenas, pela sutil comoção lírica e pela sensibilidade brasileira da ima-
gística poética, que reside o encanto singular do poema, garantindo-lhe, 
ao longo dos séculos, a influência literária inconsumada e a recepção de 
crítica e de público, que define uma obra prima. 

1.2 A estrutura épica do relato

O poema totaliza 1.377 versos decassílabos e brancos, distribuídos 
em cinco cantos com estrofação livre, precedidos por uma espécie de 
Carta Dedicatória, onde se lê uma citação da Eneida de Virgílio sob o 
título e um soneto dedicado ao Conde de Oeiras, compondo, juntamente 
com as notas de rodapé e os dois sonetos do autor no final, um paratexto 
externo ao poema. 

A intenção épica está explicitada através dos elementos tradicionais: 
invocação, proposição, dedicatória, narração e episódio lírico. A matéria 
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épica, reconhecível em suas dimensões real e mítica pelo evento histórico 
da Guerra Guaranítica e pela aderência mítica nativa, respectivamente, 
está limitada ao relato do confronto bélico dos índios missioneiros che-
fiados por Cacambo com a tropa expedicionária comandada pelo general 
Gomes Freire. O relato histórico da expedição de Gomes Freire de Andra-
de às Missões Uruguaias dos Sete Povos, para efetivar a posse portuguesa 
da terra, conforme determinação do Tratado de Madrid, constitui um 
paratexto interno que serve de contexto para o relato épico da sangrenta 
batalha do Caiboaté. O poema estrutura-se a partir da alternância das 
óticas culturais do colonizador e do colonizado na instância enunciativa 
do eu lírico/narrador, em dois relatos distintos, o histórico da campanha 
de Gomes Freire de Andrade e o épico da batalha do Caiboaté, em que se 
dá o confronto bélico das tropas contendoras no campo de batalha. 

A abertura do poema, reproduzindo, de forma rememorativa, o final 
da batalha do Caiboaté na contraposição da imagística do massacre dos 
índios (Fumam ainda nas desertas praias/ Lagos de sangue tépidos e im-
puros/ Em que ondeiam cadáveres despidos/ Pasto de corvos.) com a 
imagística da superioridade bélica da tropa expedicionária no campo de 
batalha, (Dura inda nos vales/ O rouco som da irada artilheria.), encerra 
a dupla proposição do poeta de construir o relato histórico da campanha 
e o relato épico do confronto bélico. 

Segue-se à abertura a Invocação, a Proposição, a Dedicatória, e tem 
início o poema com narração da campanha histórica da Guerra Guara-
nítica (“Já dos olhos o véu tinha rasgado”, v. 21 c. I), em que o eu lírico/
narrador, assumindo a ótica estruturante do colonizador, explora a iden-
tidade épica do general Gomes Freire de Andrade, o consagrado herói 
civilizador português, com notáveis conquistas em diferentes campos de 
batalha, para engrandecer o relato de uma expedição irrelevante e inglória 
que não merecia o comando de um herói épico da envergadura do en-
tão ilustre Governador do Rio de Janeiro. E o venerado herói português, 
comandando uma tropa paramilitar luso-espanhola, marcha em direção 
a uma aldeia indígena, com a missão de pacificar os índios missioneiros 
revoltados e libertá-los do jugo escravizante dos padres que os incitavam 
à rebeldia, efetivando, ao mesmo tempo, a troca da colônia de Sete Povos 
das Missões pela colônia do Sacramento, segundo a determinação do 
Tratado de Madri.

Vossa fica a Colônia, e ficam nossos
Sete povos, que os Bárbaros habitam



Anazildo Vasconcelos da Silva

68

Naquela oriental vasta campina
Que o fértil Uraguai discorre e banha.
Quem podia esperar que uns índios rudes,
Sem disciplina, sem valor, sem armas,
Se atravessassem no caminho aos nossos,
E que lhes disputassem o terreno!
(Canto I, 169-176)
Notava o General o sítio forte,
Quando Meneses, que vizinho estava,
Lhe diz: Nestes desertos encontramos
Mais do que se esperava, e me parece
Que só por força de armas poderemos
Inteiramente sujeitar os povos.
Torna-lhe o General: Tentem-se os meios
De brandura e de amor; se isto não basta,
Farei a meu pesar o último esforço.
(Canto II, 20-28)

Para enaltecer a figura do herói e valorizar o relato histórico da cam-
panha, o poeta lança mão de diversos recursos épicos, como a metafori-
zação da incriminação dos jesuítas na personificação da Inveja, da Cobiça 
e da Hipocrisia, inspirado nas fúrias, a mescla da aderência mítica indí-
gena com a visão da catequese para amenizar os interesses ideológicos 
da guerra, o discurso laudatório para envolver personagens poderosos 
e, sobretudo, a respeitosa omissão da participação do herói na batalha 
do Caiboaté, estrategicamente excluída do relato histórico da campanha, 
sendo narrada apenas sob a ótica indígena. 

Outro recurso importante é explorar a ação do herói diante das difi-
culdades de fenômenos naturais adversos, acidentes geográficos, enchen-
tes, incêndios, etc., para simular uma ação heroica na marcha de Gomes 
Freire em direção à aldeia indígena das Missões, e também discorrer sobre 
as intenções pacifistas e as negociações do herói para evitar o confronto 
bélico com os índios.

No Canto II tem início o relato épico do confronto bélico da tropa 
expedicionária de Gomes Freire com os índios missioneiro liderados por 
Cacambo, contextualizado na batalha do Caiboaté. A narração começa 
com a chegada em missão de paz de Cacambo e Sepé ao acampamento 
inimigo (“Já para o nosso campo vem descendo”, v. 39, c. II), e se conclui 
com o episódio da morte da Tanajura no Canto IV. O eu lírico/narrador, 
estruturando o relato épico sob a perspectiva indígena, constrói a iden-
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tidade heroica dos índios, concedendo-lhes novos atributos de nobreza e 
coragem, que contrariam os anteriores de rude e selvagem gravados no 
relato histórico da guerra, invertendo também os atributos de Gomes Frei-
re de Andrade, visto agora como um agressor injusto e usurpador da terra.

Já para o nosso campo vêm descendo,
Por mandado dos seus, dous dos mais nobres.
Sem arcos, sem aljavas; mas as testas
De várias e altas penas coroadas,
E cercadas de penas as cinturas,
E os pés, e os braços e o pescoço. Entrara
Sem mostras nem sinal de cortesia
Sepé no pavilhão. Porém Cacambo
Fez, ao seu modo, cortesia estranha,
E começou: Ó General famoso,
Tu tens à vista quanta gente bebe
Do soberbo Uraguai a esquerda margem.
Bem que os nossos avôs fossem despojo
Da perfídia de Europa, e daqui mesmo
Co’s não vingados ossos dos parentes
Se vejam branquejar ao longe os vales,
Eu, desarmado e só, buscar-te venho.
Tanto espero de ti. E enquanto as armas
Dão lugar à razão, senhor, vejamos
Se se pode salvar a vida e o sangue
De tantos desgraçados. Muito tempo
Pode ainda tardar-nos o recurso
Com o largo oceano de permeio,
Em que os suspiros dos vexados povos
Perdem o alento. O dilatar-se a entrega
Está nas nossas mãos, até que um dia
Informados os reis nos restituam
A doce antiga paz. Se o rei de Espanha
Ao teu rei quer dar terras com mão larga
Que lhe dê Buenos Aires, e Correntes
E outras, que tem por estes vastos climas;
Porém não pode dar-lhes os nossos povos.
E inda no caso que pudesse dá-los,
Eu não sei se o teu rei sabe o que troca
Porém tenho receio que o não saiba.
............................................................
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Volta, senhor, não passes adiante.
Que mais queres de nós? Não nos obrigues
A resistir-te em campo aberto. Pode
Custar-te muito sangue o dar um passo.
Não queiras ver se cortam nossas frechas.
Vê que o nome dos reis não nos assusta.
................................................................
Acabou de falar; e assim responde
O ilustre General: Ó alma grande,
Digna de combater por melhor causa,
Vê que te enganam: risca da memória
Vãs, funestas imagens, que alimentam
Envelhecidos mal fundados ódios.
Por mim te fala o rei: ouve-me, atende,
E verás uma vez nua a verdade.
Fez-vos livres o céu, mas se o ser livres
Era viver errantes e dispersos,
Sem companheiros, sem amigos, sempre
Com as armas na mão em dura guerra,
Ter por justiça a força, e pelos bosques
Viver do acaso, eu julgo que inda fora
Melhor a escravidão que a liberdade.
Mas nem a escravidão, nem a miséria
Quer o benigno rei que o fruto seja
Da sua proteção. Esse absoluto
Império ilimitado, que exercitam
Em vós os padres, como vós, vassalos,
É império tirânico, que usurpam.
Nem são senhores, nem vós sois escravos.
O rei é vosso pai: quer-vos felices.
Sois livres, como eu sou; e sereis livres,
Não sendo aqui, em outra qualquer parte.
...............................................................
Porque está longe, julgas que não pode
Castigar-vos a vós, e castigá-los?
Generoso inimigo, é tudo engano.
Os reis estão na Europa; mas adverte
Que estes braços, que vês, são os seus braços.
Dentro de pouco tempo um meu aceno
Vai cobrir este monte e essas campinas
De semivivos palpitantes corpos
De míseros mortais, que inda não sabem
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Por que causa o seu sangue vai agora
Lavar a terra e recolher-se em lagos.
Não me chames cruel: enquanto é tempo
Pensa e resolve, e, pela mão tomando
Ao nobre embaixador, o ilustre Andrade
Intenta reduzi-lo por brandura.
..............................................................
E o índio, um pouco pensativo, o braço
E a mão retira; e, suspirando, disse:
Gentes de Europa, nunca vos trouxera
O mar e o vento a nós. Ah! não debalde
Estendeu entre nós a natureza
Todo esse plano espaço imenso de águas.
Prosseguia talvez; mas o interrompe
Sepé, que entra no meio, e diz: Cacambo
Fez mais do que devia; e todos sabem
Que estas terras, que pisas, o céu livres
Deu aos nossos avôs; nós também livres
As recebemos dos antepassados.
Livres as hão de herdar os nossos filhos.
Desconhecemos, detestamos jugo
Que não seja o do céu, por mão dos padres.
As frechas partirão nossas contendas
Dentro de pouco tempo: e o vosso Mundo,
Se nele um resto houver de humanidade,
Julgará entre nós; se defendemos
Tu a injustiça, e nós o Deus e a Pátria.
.............................................................
Enfim quereis a guerra, e tereis guerra.
Lhe torna o General: Podeis partir-vos,
Que tendes livres o passo. Assim dizendo,
Manda dar a Cacambo rica espada
De tortas guarnições de prata e ouro,
A que inda mais valor dera o trabalho.
Um bordado chapéu e larga cinta
Verde, e capa de verde e fino pano,
Com bandas amarelas e encarnadas.
E mandou que a Sepé se desse um arco
De pontas de marfim; e ornada e cheia
De novas setas a famosa aljava:
A mesma aljava que deixara um dia,
Quando envolto em seu sangue, e vivo apenas,
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Sem arco e sem cavalo, foi trazido
Prisioneiro de guerra ao nosso campo.
Lembrou-se o índio da passada injúria
E sobraçando a conhecida aljava
Lhe disse: Ó General, eu te agradeço
As setas que me dás e te prometo
Mandar-tas bem depressa uma por uma
Entre nuvens de pó no ardor da guerra.
Tu as conhecerás pelas feridas,
Ou porque rompem com mais força os ares.
(Canto II, v. 39-212) 

Fracassada a missão diplomática de paz de Cacambo e Sepé, tem início 
o confronto bélico dos índios com as tropas inimigas na batalha sangrenta 
do Caiboaté, em que Cacambo e seus guerreiros, projetando-se no plano 
maravilhoso pela aderência mítica indígena, conquistam a identidade épica 
do herói. Por isso, durante o combate sangrento e desigual, apenas os he-
róis indígenas são mencionados pelo nome e exaltados na bravura:

Quando Tatu-Guaçu, o mais valente
De quantos índios viu a nossa idade,
Armado o peito da escamosa pele
De um jacaré disforme, que matara,
Se atravessa diante. Intenta o nosso
Com a outra pistola abrir caminho,
E em vão o intenta: a verde-negra pele,
Que ao índio o largo peito orna e defende,
Formou a natureza impenetrável.
(Canto II, 270-278)

Poucos índios no campo mais famosos,
Servindo de reparo aos fugitivos,
Sustentam todo o peso da batalha,
Apesar da fortuna. De uma parte
Tatu-Guaçu mais forte na desgraça
Já banhado em seu sangue pertendia
Por seu braço ele só pôr termo à guerra.
Caitutu de outra parte altivo e forte
Opunha o peito à fúria do inimigo,
E servia de muro à sua gente.
Fez proezas Sepé naquele dia.
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Conhecido de todos, no perigo
Mostrava descoberto o rosto e o peito
Forçando os seus co’ exemplo e co’as palavras.
Já tinha despejado a aljava toda,
E destro em atirar, e irado e forte
Quantas setas da mão voar fazia
Tantas na nossa gente ensanguentava.
(Canto II, 299-316)

Após a morte de Sepé, Cacambo socorre os poucos companheiros 
sobreviventes e se retira, reconhecendo a derrota:

Morto o grande Sepé, já não resistem
As tímidas esquadras. Não conhece
Leis o temor. Debalde está diante,
E anima os seus o rápido Cacambo.
Tinha-se retirado da peleja
Caitutu mal ferido; e do seu corpo
Deixa Tatu-Guaçu por onde passa
Rios de sangue. Os outros mais valentes
Ou eram mortos, ou feridos. Pende
O ferro vencedor sobre os vencidos.
Ao número, ao valor cede Cacambo:
Salva os índios que pode, e se retira. 
(Canto II, 354-365)

No Canto III, ainda sob a perspectiva indígena, segue-se, após rápido 
relato do rescaldo da batalha, a narração dos acontecimentos pós-bélicos, 
centrando o relato na construção da identidade heroica de Cacambo. O 
herói se contorcia na rede, em sono agitado, quando Sepé lhe aparece 
em sonho, o corpo ensanguentado como se ressuscitasse da morte na 
batalha, e, depois de incentivar o amigo a pôr fogo no acampamento do 
inimigo, que dormia na outra margem do rio, desaparece glorificado, dei-
xando no céu um rastro luminoso, miticamente transfigurado. O poeta 
inspirado em Homero, emula a identidade heroica de Aquiles na Ilíada 
na construção da identidade épica de Sepé que, como aquele, conquista 
a glória (“Fez proezas Sepé aquele dia.”) com a morte na batalha, e a de 
Ulisses na identidade épica de Cacambo, ao qual é comparado:
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Via nas águas trêmulas a imagem
do arrebato incêndio, e se alegrava...
Não de outra sorte o cauteloso Ulisses,
Vaidoso da ruína, que causara,
Viu abrasar de Tróia os altos muros 
(Canto III, 120-124)

Cacambo deseja, tal o herói grego, retornar vitorioso para casa, para 
sua fiel esposa e seu reino, após incendiar o acampamento inimigo. Mas, 
entrando na aldeia sem usar um disfarce, como fez o ardiloso herói grego, 
Cacambo, o consagrado herói do poema “Único que na paz e em dura guer-
ra/ De virtude e valor deu claro exemplo” é reconhecido e assassinado pelo 
pretendente aos seus encargos de esposo e de cacique, e seu corpo foi aban-
donado insepulto, sem receber as merecidas honras do régio funeral a que 
tinha direito. Assim como a participação na guerra de Tróia e a volta para 
casa são dois segmentos da trajetória heroica de Ulisses, a batalha de Caibo-
até e a volta para casa são dois segmentos do percurso épico de Cacambo.

O engenhoso episódio de Tanajura encerra o Canto III. A feiticeira 
apresenta, aos olhos da aflita Lindóia, a expulsão dos jesuítas, configu-
rada na destruição e reconstrução de Lisboa. Com a projeção de Pombal 
e seus feitos no maravilhoso indígena, o relato da ação épica constrói a 
identidade heroica do Marquês. Assim, aproveitando o recurso épico da 
visão profética, o poeta encadeia os feitos históricos de Pombal na ação 
heroica do relato épico, glorificando, por antecipação, o herói que expul-
saria os jesuítas do Brasil. Por isso que, no poema, o herói vinga, com sua 
ação futura, a morte presente de Cacambo, vítima da traição dos padres. 

Ai! Muito tarde, a crédula cidade.
Os olhos põe no chão a Igreja irada
E desconhece, e desaprova, e vinga
O delito cruel e a mão bastarda.
Embebida na mágica pintura
Goza as imagens vãs e não se atreve
Lindóia a perguntar. Vê destruída
A República infame, e bem vingada
A morte de Cacambo. E atenta e imóvel
Apascentava os olhos e o desejo,
E nem tudo entendia, quando a velha
Bateu co’a mão e fez tremer as águas.
(Canto III, 306-317)
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No Canto IV, o eu lírico/narrador aproveita os preparativos do frus-
trado casamento de Baldeta para narrar o desfile das esquadras indígenas, 
configurando, numa sucessão de quadros, a galeria épica dos heróis:

Vinha o índio Cobé disforme e feio,
Que sustenta nas mãos pesada maça,
Com que abate no campo os inimigos
Como abate a seara o rijo vento.
Traz consigo os selvagens da montanha,
Que comem os seus mortos; nem consentem
Que jamais lhes esconda a dura terra
No seu avaro seio o frio corpo
Do doce pai, ou suspirado amigo.

Foi o segundo, que de si fez mostra,
O mancebo Pindó, que sucedera
A Sepé no lugar: inda em memória
Do não vingado irmão, que tanto amava,
Leva negros penachos na cabeça.
São vermelhas as outras penas todas,
Cor que Sepé usara sempre em guerra.
Vão com eles os seus tapes, que se afrontam
É que têm por injúria morrer velhos.

Segue-se Caitutu, de régio sangue
E de Lindóia irmão. Não muito fortes
São os que ele conduz; mas são tão destros
No exercício da frecha que arrebatam
Ao verde papagaio o curvo bico,
Voando pelo ar. Nem dos seus tiros
O peixe prateado está seguro
No fundo do ribeiro. Vinham logo
Alegres guaranis de amável gesto.
Esta foi de Cacambo a esquadra antiga.
Penas da cor do céu trazem vestidas,
Com cintas amarelas: e Baldetta
Desvanecido a bela esquadra ordena
No seu Jardim: até o meio a lança
Pintada de vermelho, e a testa e o corpo
Todo coberto de amarelas plumas.
Pendente a rica espada de Cacambo,
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E pelos peitos ao través lançada
Por cima do ombro esquerdo a verde faixa
De donde ao lado oposto a aljava desce.

Num cavalo da cor da noite escura
Entrou na grande praça derradeiro
Tatu-Guaçu feroz, e vem guiando
Tropel confuso de cavaleria,
Que combate desordenadamente.
Trazem lanças nas mãos, e lhes defendem
Peles de monstros os seguros peitos.
(Canto IV, 65-109)

A narração prossegue com o relato do famoso episódio da morte de 
Lindóia, construindo, por seu ato de amor e fidelidade, emulação de Cle-
ópatra e de Penélope, a identidade heroica da primeira heroína indígena a 
ingressar na galeria épica dos heróis brasileiros: 

Ficou desamparada na espessura,
E exposta às feras e às famintas aves,
Sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo
De poucas flores e piedosa terra.
Fastosa egípcia, que o maior triunfo
Temeste honrar do vencedor Latino,
Se desceste inda livre ao escuro reino
Foi vaidosa talvez da imaginada
Bárbara pompa do real sepulcro.
Amável indiana, eu te prometo
Que em breve a iníqua pátria envolta em chamas
Te sirva de urna, e que misture e leve
A tua e a sua cinza o irado vento.
(Canto IV, 205-217)

O relato segue seu curso com o incêndio da aldeia, o episódio da 
morte da feiticeira Tanajura, queimada viva, no molde das coivaras huma-
nas da inquisição, e a entrada da tropa na aldeia destruída pelo fogo. O 
eu lírico narrador, contemplando as ruínas da aldeia, faz uma comovida 
invocação de agradecimento ao Gênio nativo pela inspiração do canto, e 
encerra o Canto IV. 
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Gênio da inculta América, que inspiras
A meu peito o furor que me transporta,
Tu me levanta nas seguras asas.
Serás em paga ouvido no meu canto.
E te prometo que pendente um dia
Adorne a minha lira os teus altares.
(Canto IV, 285-289)

A intervenção direta do eu lírico narrador no relato narrativo, com o 
uso da primeira pessoa na promessa feita à heroína do poema e no ex-
travasamento do furor épico nos versos finais, não deixa dúvida de que o 
canto épico de O Uraguai se encerra no Canto IV, mediante o esgotamen-
to da ação heroica dos índios. 

No Canto V, com a retomada da perspectiva estruturante do coloni-
zador, o eu lírico/narrador conclui a contextualização da guerra guara-
nítica, utilizando o episódio da Abóbada do Templo para a punição dos 
padres, verdadeiros culpados do cativeiro da América, aplicando a justiça 
poética. A heroica ação pacificadora de Gomes Freire estava prevista para 
o segmento histórico pós-bélico, com a libertação dos índios do jugo dos 
padres e a recuperação da aldeia, restaurando assim o processo civiliza-
tório. Embora frustrada pelo incêndio e o abandono da aldeia, o poeta 
engendra, para minimizar o fracasso da ação heroica, uma vitória meta-
fórica do herói sobre os jesuítas, configurada na descrição da abóbada do 
templo, e sobre os índios, implícita na submissa recepção da comunidade 
indígena, concluindo o relato épico:

Entra no povo e ao templo se encaminha
O invicto Andrade; e generoso, entanto,
Reprime a militar licença, e a todos
Co’a grande sombra ampara: alegre e brando
No meio da vitória. Em roda o cercam
(Nem se enganaram) procurando abrigo
Chorosas mães, e filhos inocentes,
E curvos pais e tímidas donzelas.
Sossegado o tumulto e conhecidas
As vis astúcias de Tedeu e Balda,
Cai a infame República por terra.
Aos pés do General as toscas armas
Já tem deposto o rude Americano,
Que reconhece as ordens e se humilha,
E a imagem do seu rei prostrado adora.
(Canto V, 125-139)
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1.3 Conclusão

Em resumo da análise, considerando a concepção épica de fundação 
da identidade heroica nativa no curso histórico da colonização com a 
intenção de fundir as tradições luso-europeia e nativa na construção lite-
rária de uma matriz cultural brasileira, a projeção dos heróis indígenas na 
galeria épica dos heróis brasileiros e, em particular, por ter criado o mo-
delo épico da narrativa literária de fundação, pode-se dizer que o legado 
de Basílio da Gama constitui uma relevante expressão identitária de cons-
trução da nacionalidade literária no contexto colonial do século XVIII. 

O Uraguai é uma autêntica epopeia brasileira que inaugura uma nova 
etapa de épica brasileira e se insere legitimamente no curso da épica oci-
dental, e basta. A discussão da brasilidade deixa de ser uma questão re-
levante com o reconhecimento historiográfico da Literatura Brasileira, o 
que se impõe agora é a exploração crítica do legado de Basílio da Gama, 
sob o novo olhar de resgate da epopeia, para conduzir a obra e o autor aos 
seus respectivos lugares, onde há muito são esperados, conforme assinala 
o poeta no protocolo de recepção da obra, que encerra o poema: 

Serás lido Uraguay. Cubra os meus olhos 
Embora um dia a escura noite eterna.
Tu vive, e goza a luz serena, e pura.
Vai aos bosques de Arcádia: e não receies 
Chegar desconhecido àquela areia.
Ali de fresco entre as sombrias murtas 
Urna triste a Mirêo não todo encerra. 
Leva de estranho Céu, sobre ela espalha 
Co’a peregrina mão bárbaras flores.
E busca o sucessor, que te encaminhe
Ao teu lugar, que há muito que te espera.

2. Vila Rica (1773), de Cláudio manuel da Costa16

Cláudio Manuel da Costa, considerado introdutor do Arcadismo no 
Brasil, com a publicação de Obras (1768), e um dos maiores poetas bra-

16.  Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), advogado, magistrado e poeta, nasceu 
em Mariana – MG e, envolvido no movimento da Inconfidência, foi preso e suicidou-
-se na prisão de Ouro Preto – MG. Considerado introdutor do Arcadismo no Brasil, 
com a publicação de Obras (1768), é autor do poema épico Vila Rica (1773).
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sileiros do período colonial, é também autor da epopeia Vila Rica17 que, 
pronta em 1773, circulou em cópias manuscritas no Brasil e no exterior, 
mas só em 1839 teve sua primeira edição gráfica. Daí em diante, o poema 
teve outras edições, baseadas ora na primeira ora em manuscritos dife-
rentes, criando controvérsias que prejudicaram sensivelmente a recepção 
do poema. Contudo, a concepção crítica equivocada, que badalava o es-
gotamento da epopeia, foi o maior entrave para a apreciação e o reconhe-
cimento literário não só de Vila Rica mas de todas as epopeias brasileiras, 
inclusive as modernas. 

Embora o reconhecimento da crítica e a consagração poética de Cláu-
dio Manuel da Costa na Literatura Brasileira por sua obra lírica, o resgate 
crítico de sua obra épica, além de ser, sob o enfoque da nova teoria épica 
do discurso, uma exigência de atualização necessária para inseri-la no 
curso da épica ocidental, é também importante para acentuar a contri-
buição da épica arcádica para a formação da literatura brasileira. E, não 
menos importante, é demonstrar a criatividade do poeta na concepção 
épica do poema, na exploração dos recursos criativos da concepção li-
terária arcádica na elaboração literária da matéria épica e a sensibilidade 
crítica do intelectual brasileiro em adequar a intenção de construção da 
identidade literária brasileira à realidade sociopolítica do Brasil colonial. 

Diante do novo olhar de resgate da perspectiva crítico-evolutiva da 
épica ocidental, de Homero ao pós-modernismo, será possível liberar o 
poeta do ônus que vem pagando, por ter concebido, à revelia da opinião 
da Crítica, uma nova epopeia no século XVIII, e corrigir certas ingenui-
dades da apreciação crítica ainda vigente, reconhecendo o poema como 
uma legítima epopeia brasileira do século XVIII, que não desmerece a 
inspirada vocação poética de Cláudio Manuel da Costa. 

2.1 A concepção épica do poema

Cláudio Manuel da Costa, poeta reconhecido por sua participação 
na cena literária colonial, realiza também, inspirado em Basílio da Gama, 
uma interpretação das aspirações intelectuais da Colônia, adequando 
igualmente a criação de uma expressão colonial própria à nova forma-
tação poética da épica arcádica. E no relato épico de fundação de Vila 

17.  Costa, Cláudio Manuel da. “Vila Rica”. 6. ed. In: Proença Filho, Domício (Org.). 
A poesia dos inconfidentes: A poesia completa de Cláudio Manuel da Costa, Tomás 
Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. Artigos, ensaios e notas de Melânia Silva de 
Aguiar; et al. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1966.
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Rica no poema homônimo, constrói a identidade heroica nativa no curso 
histórico da colonização, elaborando um novo segmento da narrativa li-
terária fundacional da identidade heroica brasileira. Explorando, de igual 
modo, o potencial desrealizador da aderência mítica nativa sobre o evento 
histórico de fundação de Vila Rica, o poeta superpõe e inter-relaciona no 
curso épico da viagem do governador Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho às Minas Gerais, no início de Século XVIII, que culmina na 
fundação da cidade de Vila Rica em 1711, relatos episódicos míticos, his-
tóricos e lendários, fundindo referenciais históricos da colonização com 
referenciais simbólicos da aderência mítica nativa, na elaboração de uma 
identidade literária que já se quer brasileira. 

Vila Rica é uma epopeia brasileira legítima, vinculada ao Modelo Épi-
co Árcade-Neoclássico do século XVIII, que, integrando a tradição épica 
pela emulação de epopeias clássicas, renascentistas e da contemporânea 
brasileira, O Uraguai de Basílio da Gama, se projeta no curso da épica 
ocidental, e que, realizando literariamente uma matéria que funde refe-
renciais históricos da colonização com referenciais simbólicos da aderên-
cia mítica nativa, integra o curso de formação da épica brasileira. 

Claudio Manuel da Costa, concebendo o seu poema no curso histó-
rico da colonização, configura o percurso épico da ação colonizadora na 
elaboração literária da viagem histórica do governador Antônio de Albu-
querque às Minas Gerais, no curso espaciotemporal da qual integra, atra-
vés do recurso épico do episódio lírico, a elaboração literária de outros 
eventos históricos, míticos e lendários de diferentes viagens heroicas, do 
passado e do futuro, realizadas nos desdobramentos históricos da colo-
nização. O poeta elabora os episódios líricos no contexto das diferentes 
sagas heroicas da colonização e coloca o relato na boca dos próprios he-
róis históricos ou de testemunhas confiáveis que integram a comitiva, ou 
de heróis míticos que se materializam no espelho mágico do sertão. Por 
exemplo, entre outros, a personificação de entidades abstratas, como a 
Traição, o Engano e a Hipocrisia, que, filiadas às divindades mitológi-
cas das fúrias, insuflam animosidade no peito dos adversários do herói 
(Canto VIII); ou de figuras míticas como Filoponte, o gênio da terra, que 
aparece materializado na figura de um velho índio, ou de personagens 
históricas como o fantasma de Dom Rodrigo Castelo Branco, governador 
assassinado na casa de Borba Gato, que conversa com o herói em estado 
de vigília ou em sonhos, aportando visões históricas do presente, do pas-
sado e do futuro das Minas Gerais (Canto I e V); ou a indução de visões 
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proféticas momentâneas através de metamorfoses inusitadas da natureza, 
como a oferta da máquina do mundo (Canto VI). 

O eu lírico/narrador centra o relato na viagem histórica de fundação 
de Vila Rica e inicia a narração da marcha pacificadora de Albuquerque no 
presente histórico da narrativa mas, durante os pernoites da Comitiva nos 
acampamentos improvisados, cede a instância enunciativa para o relato 
dos episódios líricos que, projetando a ação heroica do poema no percur-
so épico da ação colonizadora, funde os referenciais históricos e simbóli-
cos da conquista do sertão pelos bandeirantes, da captura e escravização 
dos índios, da busca e descoberta do ouro, da mineração, da fundação de 
povoados, da construção e desenvolvimento das cidades, recompondo o 
processo histórico da colonização que culmina com a fundação de Vila 
Rica no presente histórico da viagem do herói ao coração mítico do sertão 
dos Gerais. O poeta elabora a aderência mítica da matéria épica do poema 
através dos referenciais simbólicos das aderência míticas do colonizador 
luso, do sertanismo, do indianismo, do bandeirismo, do cristianismo e do 
paganismo greco-romano, sobrepostas no plano maravilhoso do poema. A 
aderência mítica construída no poema pela sobreposição e o inter-relacio-
namento das diversas aderências míticas imbricadas no percurso épico da 
ação colonizadora, constitui uma nova aderência mítica híbrida em si mes-
ma, que não se reduz a nenhuma das aderências dissociada da unidade. 

Elaborada no seio das representações socioculturais da comunidade 
colonial brasileira, a aderência mítica construída no poema integra os re-
ferenciais simbólicos configurados na cosmologia literária dessa mesma 
comunidade, de modo que os heróis, projetados no plano maravilhoso do 
poema, alcançam pela transfiguração mítica a identidade épica colonial e 
ingressam na galeria dos heróis brasileiros. Por exemplo, o herói coloni-
zador português Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, transportado 
do plano histórico para o plano maravilhoso através dos episódios líricos, 
conquista a identidade épica colonial brasileira. Ou seja, não há a confi-
guração identitária de heróis indígenas, bandeirantes, lusos, etc., todos 
conquistam no curso da ação heroica a identidade épica colonial brasileira.

2.2 A estruturação épica do relato

Vila Rica compõe-se de 2.868 versos decassílabos com rima em-
parelhada e estrofação livre, distribuídos em dez cantos numerados em 
romano. Explicitando a intenção literária, o poeta abre o poema com a 
Invocação e a Proposição, anunciando o tema e o objetivo de seu canto: 
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Cantemos, Musa, a fundação primeira
Da Capital das Minas, onde inteira
Se guarda ainda, e vive inda a memória
Que enche de aplauso de Albuquerque a história.
(Canto I, v. 1 a 4)

Segue-se uma Invocação nativa, em que o poeta pede inspiração para 
tornar seu canto grandioso:

Tu, pátrio Ribeirão, que em outra idade
Deste assunto a meu verso, na igualdade
De um épico transporte, hoje me inspira
Mais digno influxo, porque entoe a Lira,
Por que leve o meu Canto ao clima estranho
O claro Herói, que sigo e que acompanho:
Faze vizinho ao Tejo, enfim, que eu veja
Cheias as Ninfas de amorosa inveja. 
(Canto I, v. 5 a 12)

Prossegue com a dedicatória ao Conde de Bobadela, Gomes Freire de 
Andrade, que foi governador interino de Minas Gerais:

E vós, honra da Pátria, glória bela
Da Casa e do Solar de Bobadela,
Conde feliz, em cujo ilustre peito
De alta virtude respeitando o efeito,
O Irmão defunto reviver admiro:
Afável permiti que eu tente o giro
Das minhas asas pela glória vossa,
E entre a série de Heróis louvar-vos possa.
(Canto I, v. 13 a 20)

Faz em seguida uma síntese histórica, mencionando as regiões já con-
quistadas, a busca de metais e pedras preciosas, e as formas de governo 
na colônia, que serve de contexto para o anúncio da nova conquista que o 
poeta vai celebrar, a fundação da capital das Minas Gerais pelo herói An-
tônio de Albuquerque, que vai ser guiado pelo Gênio experto. A narração 
tem início em meio da Viagem, a comitiva acampada às margens do Rio 
das Velhas, e a apresentação de Antônio de Albuquerque que dormia em 
sua tenda sob a vigilância de Garcia, e desperta de repente, assustado com 
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a visão aterradora de Dom Rodrigo, o governador assassinado na casa de 
Borba Gato, que lhe apareceu em sonho. Garcia interpreta o sonho no 
episódio lírico do fantasma:

Sem trabalhos (Garcia então lhe torna)
A glória não se alcança, não se adorna
Do louro da virtude o que se nega
Às árduas diligências; sei que chega
Vosso zelo e valor ao termo, aonde
Tudo o que é grande apenas corresponde
Ao meditado arrojo; mas passado
É talvez o pior, e já lembrado
Posso esperar que o mal encha algum dia
Os corações e as almas de alegria.
Temos dobrado a grande Serra;
temos Rompido os matos, onde ver podemos
As feras e o Gentio que a brenha oculta
Girar por entre nós: a alma insepulta
Do morto General a nós nos deva
Vencer do esquecimento a escura treva;
Busque-se o seu cadáver, e entre os nossos
Honrada sepultura achem seus ossos.
(Canto I, v. 99-116)

Vila Rica, nas palavras do poeta, é um teatro de imagens, uma defini-
ção correta da elaboração estrutural da narrativa a partir do relato de uma 
viagem que se desenvolve no plano histórico, entrecortado pela inserção 
dos episódios líricos que projetam a ação heroica no plano maravilhoso. O 
herói, investido pela lei e pela fé cristã, avança em sua viagem pelo sertão 
mítico, exposto aos perigos da natureza bruta, e ao ataque dos bárbaros: 

Caía a noite, e apenas cintilava
No Céu alguma estrela; ao chão baixava
Escassamente a luz, que Cíntia fria
Mal distinta espalhava entre a sombria
Rama da espessa mata e duros troncos.
Não se ouvem mais que os formidáveis roncos
De aves noturnas, e famintas feras.
(Canto II, v. 1 a 7)
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A aderência mítica do sertão, integrada na elaboração literária da ma-
téria épica, permite a reprodução do percurso épico da ação colonizadora 
no plano maravilhoso do poema, configurado no encadeamento dos epi-
sódios líricos no curso da ação heroica. No palco mítico do sertão, o herói 
assiste a representação imagística de eventos históricos e lendários ence-
nados pelos diversos narradores históricos e míticos dos episódios líricos. 

No Canto VI, Filoponte exibe na tela mítica a representação geográfi-
ca das Minas Gerais, citando nominalmente heróis bandeirantes paulistas 
e lusitanos. Em continuação, no Canto IX, Filoponte projeta na tela mítica 
da caverna imagens do percurso épico da ação colonizadora no passado, 
no presente e no futuro da colonização: os heróis e a conquista do sertão, 
os bandeirantes, a futura mineração dos índios e negros, e o próprio Al-
buquerque em sua missão pacificadora, inclusive a traição que lhe estava 
reservada na chegada. Ainda no Canto IX, Eulina profetiza a sucessão dos 
governadores das Minas Gerais, a fundação de diversas vilas e o episódio 
das missões. Dessa forma, fundindo os eventos passados e futuros no 
curso heróico da viagem de Albuquerque, o poeta insere a viagem e o he-
rói no percurso épico da ação colonizadora, concedendo-lhe a identidade 
épica colonial que dá ingresso à galeria dos heróis brasileiros. 

Cláudio Manuel da Costa, considerando que a falta do conhecimento 
histórico da matéria do seu poema dificultaria o entendimento da obra, 
adicionou um paratexto informativo, composto pela “Carta Dedicatória”, 
o “Prólogo” e o “Fundamento Histórico”, antes do poema. 

2.3 Conclusão

Cláudio Manuel da Costa, em continuidade, concebe mais um impor-
tante capítulo da narrativa literária de fundação histórica da identidade 
heroica brasileira, que integra Vila Rica no percurso de formação da épica 
brasileira. Destaco, na concepção épica e na intenção literária do poema, 
a consciência que tinha o poeta de uma identidade cultural colonial que 
já não se confundia com a lusitana, para qual buscava na epopeia uma 
nova forma de expressão. Integrando a aderência mítica do sertão na ela-
boração literária da matéria épica, o poeta converte a viagem pacifista e 
sem relevância heroica de Antônio de Albuquerque às Minas Gerais num 
percurso épico atemporal, no qual configura o percurso épico da ação 
colonizadora até a fundação de Vila Rica, encadeando, no relato épico 
da viagem, os episódios líricos que constroem os planos histórico e ma-
ravilhoso do poema. Adequando a concepção épica à intenção criativa, o 
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poeta pôde integrar as diferentes sagas heroica, configuradas no percurso 
épico da colonização, na construção de uma identidade literária colonial 
brasileira, que faz da epopeia Vila Rica uma legítima expressão literária 
colonial brasileira do século XVIII. 

3. Caramuru (1781), de Santa rita Durão18 

Caramuru de Santa Rita Durão é uma epopeia brasileira legítima, 
vinculada ao Modelo Épico Árcade-Neoclássico do século XVIII, que in-
tegra a tradição épica pela emulação de epopeias clássicas, renascentistas 
e arcádicas-neoclássicas contemporâneas, projetando-se naturalmente no 
curso da épica ocidental, e que, como realização literária da narrativa 
mítica de fundação do Brasil, fundindo referenciais históricos da colo-
nização com referenciais simbólicos da aderência mítica nativa, se insere 
legitimamente no percurso da épica brasileira. 

Como toda narrativa mítica fundacional, a lenda de Caramuru gerou 
muitas versões ao longo dos séculos, com transformações e variações sig-
nificativas segundo as fontes utilizadas, dentre as quais Santa Rita Durão 
selecionou o núcleo mítico para sua versão, conforme menciona nas “Re-
flexões Prévias e Argumento” que antecede o poema. Graças ao interesse 
de público e crítica que tem garantido o sucesso do poema dentro e fora 
do Brasil, desde sua publicação, a versão épica tem sido muito divulgada. 
Recomendo o artigo de Janaína Amado na Revista Estudos Históricos da 
FGV, que pode ser lido ou baixado da Internet, em que a autora informa 
fontes e versões da lenda de um modo geral, e centra o estudo na cons-
trução do mito do Caramuru na História e na Literatura: 

Poucos personagens da história do Brasil têm merecido tantas, tão 
antigas e duradouras referências, de tão variadas procedências. Desde o 
século XVI a história de Diogo Alvares, o Caramuru, vem sendo contada 
e recontada por cronistas e autoridades civis e religiosas; desde o XVII, 
também por historiadores, militares, poetas populares e curiosos; desde 
o XVIII, juntaram-se os poetas eruditos; no XIX, o tema conheceu rigo-
rosa revisão histórica, além de ter ficado conhecido como “Caramuru” o 
Partido Restaurador, o qual, após a abdicação de dom Pedro I, defendeu 
o retorno deste ao trono brasileiro; desde pelo menos o início do século 
XX, o assunto tem servido a poetas populares, teatrólogos, autores de 

18.  Frei José de Santa Rita Durão (1722-1784) nasceu em Cata Preta, Minas Gerais, 
e morreu em Lisboa. A epopeia Caramuru lhe assegura um lugar de destaque na Li-
teratura Brasileira.
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livros didáticos, romancistas, jornalistas... Embora não tenha mais sido 
objeto de livros inteiros, o tema continua atual, pois vem sendo referido 
em publicações contemporâneas do Brasil e de Portugal, algumas bastan-
te diferentes entre si.19

3.1 A concepção épica do poema

Santa Rita Durão concebe seu poema na lenda brasileira de Diogo 
Álvares Correa, constituída pela fusão da aderência mítica nativa com o 
evento histórico do descobrimento da Bahia no início do século XVI, mas, 
na elaboração literária da matéria épica, usando o tradicional recurso épi-
co da profetização, o poeta acrescenta os acontecimentos passados e futu-
ros da história do Brasil ao relato narrativo, expandindo o percurso épico 
do poema no curso histórico da colonização até os fins do século XVII. 

A utilização da matéria épica fundadora da saga heroica do descobri-
mento, impunha obrigatoriamente a ótica estruturante do colonizador, 
necessária para creditar o feito histórico ao herói descobridor e para a ex-
ploração do impacto cultural do encontro inaugural. A exclusão da ótica 
cultural do colonizado impediria a integração dos referenciais histórico e 
simbólicos das comunidades indígenas, constituindo um obstáculo para 
a construção da identidade heroica nativa. Estrategicamente, o poeta ini-
cia a construção do percurso épico com o relato da matéria lendária, o 
que lhe permite utilizar a aderência mítica nativa e construir a identidade 
heroica de Diogo Alvares Correa, transfigurado miticamente no herói Ca-
ramuru. Assim, o herói Diogo/Caramuru pode agenciar simultânea ou al-
ternadamente o histórico da colonização e o maravilhoso nativo e, conse-
quentemente, a simultaneidade ou alternância das óticas estruturantes do 
colonizador e do colonizado na instância enunciativa. O poeta constrói 
o percurso épico em duas partes, o relato da matéria lendária que vai do 
naufrágio até a vitória de Gupeva e Caramuru sobre as tribos federadas 
de Jararaca, ocupando os primeiros cinco cantos do poema, e o relato da 
matéria histórica da colonização, que tem início com a viagem de Diogo 
e Paraguaçu à Europa, e prossegue através das profecias de Paraguaçu/
Catarina na viagem de volta e se encerra com a chegada e a consagração 
dos heróis, ocupando os cinco cantos finais. 

19.  Amado, Janaina. Diogo Alvares, o Caramuru, e a Fundação mítica do Brasil. 
Estudos Históricos, FGV, v. 14, n. 25, 2000. Versão enriquecida de texto original-
mente publicado em Actas dos IV Cursos Internacionais de verão de Cascais – Mito e 
Símbolo na História de Portugal e do Brasil (Portugal, Câmara Municipal de Cascais, 
1998, p. 175-209).
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Centrando o relato na matéria lendária, o eu lírico/narrador integra 
a ótica do colonizador com aderência mítica cristã e a ótica do coloniza-
do com aderência mítica nativa, contrapostas na instância enunciativa, e 
constrói a primeira parte do percurso épico com a narração da matéria 
lendária que projeta Diogo no contexto sociocultural dos povos nativos, 
transfigurado no herói Caramuru. Ao longo do relato lendário, que tem 
a conversão de Gupeva e as guerras da conquista do recôncavo baiano 
como pontos culminantes, o eu lírico/narrador discorre sobre a exube-
rância da fauna e da flora e a vida de várias nações indígenas, detalhando 
costumes, hábitos alimentares e familiares, crenças religiosas, regras po-
líticas, as táticas de guerra, as armas, os trajes guerreiros e as tribos em 
conflito, colhendo no seio das comunidades indígenas os referenciais his-
tóricos e simbólicos das cosmologias nativas. Mas é no relato minucioso 
das guerras dos chefes indígenas coligados de Jararaca contra Gupeva e 
Caramuru, na coragem e bravura dos guerreiros nas lutas cruentas tra-
vadas nos campos de batalha, que o poeta constrói a identidade heroica 
nativa. O relato se encerra com a vitória de Gupeva e Caramuru e a ins-
tauração de um regime de paz no recôncavo baiano. 

O eu lírico/narrador, integrando a ótica do colonizador na instância 
enunciativa, inicia a construção da segunda parte do percurso épico no 
Canto VI com a narração da matéria histórica que projeta o herói no 
curso da colonização, começando com a viagem de Diogo e Paraguaçu, a 
partida do Brasil, a travessia e o longo relato de Diogo ao capitão francês 
Du Plessis sobre a formação do império português. No Canto VII, temos 
a chegada do casal à corte francesa de Henrique II e Catarina de Médici, 
o batismo de Paraguaçu, que recebe o nome de Catarina, em homenagem 
à rainha, e a aderência mítica cristã do batistério que projeta a heroína 
indígena no contexto histórico do colonizador, Paraguaçu/Catarina, em 
contramão da transfiguração Diogo/Caramuru, o casamento de Diogo e 
Paraguaçu e o longo relato de Diogo ao reis, discorrendo sobre a fauna e a 
flora brasileira. No início do Canto VIII, Diogo rejeita a proposta de Hen-
rique II para tornar o Brasil colônia francesa, a volta do casal ao Brasil e o 
relato histórico das visões proféticas de Catarina até o final do Canto IX. 

Na viagem de volta, a heroína Paraguaçu/Catarina, qualificada para 
agenciar o histórico e o maravilhoso do colonizador, assumindo em êxtase 
a instância enunciativa do eu lírico/narrador, profetiza os eventos futuros 
da história do Brasil, com destaque para as guerras contra os invasores, 
a batalha travada por Mem de Sá e Estácio de Sá contra Villegaignon, o 
invasor francês expulso do Rio de Janeiro, a guerra contra os holandeses e 
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a retomada de Pernambuco, construindo no curso heroico da colonização 
a identidade épica do herói colonizador. 

O Canto X abre com a visão da Virgem Maria, segue-se a descri-
ção detalhada dos acontecimentos na Bahia, anteriores e posteriores ao 
retorno do casal, a aclamação e consagração dos heróis como reis do 
povo baiano, títulos de realeza que o casal passa imediatamente a Dom 
João III, representado pelo Governador Geral Tomé de Sousa que estava 
presente na cerimônia. Encerra com as festividades de confraternização 
entre os povos e a celebração da pacificação comunitária do recôncavo. 

3.2 A estruturação épica do relato

Caramuru compõe-se de dez cantos, com um total de 6.672 versos de-
cassílabos, distribuídos nas 834 estâncias em oitava rima, precedido de uma 
explicação da motivação poética, intitulada “Reflexões prévias e argumen-
to”, consoante as exigências didáticas da época. Explicita a intenção épica 
na forma tradicional, com proposição, invocação, dedicatória, narração e 
epílogo. A matéria épica, configurada na lenda brasileira do Caramuru, in-
tegra em sua dimensão real um fato histórico do século XVI, desrealizado 
por uma aderência mítica indígena, mas, com o recurso épico da profecia, 
o poeta projeta o percurso épico no curso histórico da colonização. 

No Canto I, temos a Proposição, Invocação e Dedicatória (Estrofes 
I-VIII):

De um varão em mil casos agitado, 
Que as praias discorrendo do Ocidente, 
Descobriu o recôncavo afamado 
Da capital brasílica potente; 
De Filho do Trovão denominado, 
Que o peito domar soube à fera gente; 
O valor cantarei na adversa sorte, 
Pois só conheço herói quem nela é forte. 

II 
Santo Esplendor, que do grão Padre manas 
Ao seio intacto de uma Virgem bela; 
Se da enchente de luzes soberanas 
Tudo dispensas pela Mãe donzel:., 
Rompendo as sombras de ilusões humanas, 
Tu do grão caso a pura luz revela; 
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Faze que em ti comece e em ti conclua 
Esta grande obra, que por fim foi tua. 

III 
E vós, Príncipe excelso, do Céu dado 
Para base imortal do luso trono; 
Vós que do áureo Brasil no principado 
Da real sucessão sois alto abono; 
Enquanto o império tendes descansado 
Sobre o seio da paz com doce sono, 
Não queirais dedignar-vos no meu metro 
De pôr os olhos e admiti-lo ao cetro. 

VI 
Príncipe do Brasil, futuro dono, 
À mãe da Pátria, que administra o mando, 
Ponde, excelso Senhor, aos pés do trono
As desgraças do povo miserando: 
Para tanta esperança é o justo abono 
Vosso título e nome, que invocando, 
Chamará, como a outro o egípcio povo,
D. José salvador de um mundo novo. 

A narração tem início na estrofe IX, com o naufrágio de Diogo, a che-
gada à praia dos seis náufragos que são salvos do ritual de sacrifício pela 
chegada de Sergipe à Aldeia, inimigo de Gupeva, que os converte em seus 
escravos, menos Diogo, caracterização dos índios, descrição de costumes 
e o ritual antropofágico.

IX 
Da nova Lusitânia o vasto espaço 
Ia a povoar Diogo, a quem bisonho 
Chama o Brasil, temendo o forte braço, 
Horrível filho do trovão medonho: 
Quando do abismo por cortar-lhe o passo 
Essa fúria saiu, como suponho, 
A quem do Inferno o Paganismo aluno, 
Dando o império das águas, fez Netuno. 

X 
O grão tridente, com que o mar comove, 
Cravou dos Órgãos na montanha horrenda 
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E na escura caverna, adonde Jove 
(Outro espírito) espalha a luz tremenda, 
Relâmpagos mil faz, coriscos chove; 
Bate-se o vento em hórrida contenda, 
Arde o céu, zune o ar, treme a montanha 
E ergue-lhe o mar em frente outra tamanha. 

XI 
O Filho do Trovão, que em baixel ia 
Por passadas tormentas, ruinoso, 
Vê que do grosso mar na travessia 
Se sorve o lenho pelo pego undoso: 
Bem que, constante, a morte não temia, 
Invoca no perigo o Céu piedoso, 
Ao ver que a fúria horrível da procela 
Rompe a nau, quebra o leme e arranca a vela. 

XII 
Lança-se ao fundo o ignívomo instrumento, 
Todo o peso se alija; o passageiro, 
Para nadar no túmido elemento, 
A tábua abraça, que encontrou primeiro: 
Quem se arroja no mar temendo o vento. 
Qual se fia a um batel, quem a um madeiro. 
Até que sobre a penha, que o embaraça. 
A quilha bate e a nau se despedaça. 
....................................................................................

Correm, depois de crê-lo, ao pasto horrendo;
E, retalhando o corpo em mil pedaços,
Vai cada um, famélico, trazendo,
Qual um pé, qual a mão, qual outro os braços;
Outros na crua carne iam comendo,
Tanto na infame gula eram devassos.
Tais há que as assam nos ardentes fossos;
Alguns torrando estão na chama os ossos.

Que horror da humanidade ver tragada
Da própria espécie a carne já corrupta!
Quanto não deve a Europa abençoada
Á Fé do Redentor, que humilde escuta?
Não era aquela infâmia praticada
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S6 dessa gente miseranda e bruta:
Roma e Cartago o sabe no noturno,
Horrível sacrifício de Saturno.

Os sete, entanto, que do mar com vida
Chegaram a tocar na infame areia,
Pasmam de ver na turba, recrescida,
A brutal catadura, hórrida e feia;
A cor vermelha em si mostram tingida
De outra cor diferente, que os afeia;
Pedras e paus de embiras enfiados,
Que na face e nariz trazem furados.
(Canto I, XVII-XIX)

Companheiras de ofício tão nefando,
Seguem de um cabo a turba e, de outro cabo,
Seis torpíssimas velhas, aparando
O Sangue, sem um leve menoscabo.
Tão feias são, que a face está pintando
A imagem propriíssima do Diabo;
Tinto a corpo em verniz todo amarelo,
Rosto tal, que a Medusa o faz ter belo.

Tem no colo as cruéis sacerdotisas,
Par conta dos funestos sacrifícios,
Fios de dentes, que lhes são divisas
De mais ou menos tempo em tais ofícios.
Gratas ao céu se crêem, de que indivisas
Se inculcam por tartários malefícios
E em testemunho do mister nefando,
Nos seus cocos com facas vêm tocando.
(Canto I, LXXX-LXXXI)

No Canto II, Diogo retira da embarcação, que ficara encalhada, uma 
série de utensílios cuja utilização os índios ignoravam, incluindo arma de 
fogo e pólvora. Aparição de Diogo em traje de guerra, o tiro que o conver-
te em Caramuru, a rendição de Gupeva, libertação dos companheiros, e no 
final conhece Paraguaçu que falava sua língua e a toma como interprete.

Paraguaçu gentil (tal nome teve),
Bem diversa de gente tão nojosa,
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De cor tão alva coma a branca neve,
E donde não é neve, era de rosa;
O nariz natural, a boca mui breve,
Olhos de bela luz, testa espaçosa;
De algodão tudo o mais, com manto espesso
Quanto honesta encobriu, fez ver-lhe o preço.
(Canto II, LXXVIII)

Venturosos paisanos, que o céu ama
(Disse a dama real), povo disperso,
Que ele ao rebanho seu piedoso chama,
Desde o antigo dilúvio em sombra imerso:
Hoje vos quer livrar da averna chama,
Vendo arrastar-vos do dragão perverso,
Esse grão Deus que de uma cruz sublime
A pena satisfaz e a culpa oprime.
(Canto X, LIX) 

No Canto III prossegue a conversão de Gupeva com ajuda de Para-
guaçu como interprete, narra a lenda da pregação de São Tomé na Amé-
rica, e se encerra com o aviso da chegada de inimigos. No Canto IV e V 
temos a narração de batalhas cruentas da guerra dos chefes indígenas sob 
comando de Jararaca contra Gupeva, a vitória de Gupeva e Caramuru e a 
instauração de um período de paz. Paraguaçu começa a sofrer persegui-
ção por parte das pretendes de Caramuru, e os dois resolvem viajar para 
Europa a bordo de nau espanhola que eles tinham ajudado a reparar. No 
Canto VI temos a partida do casal, o episódio de Moema (Est. XXXVIII-
-XLIII), a longa narração de Diogo ao comandante francês Du Plessis 
sobre a história do descobrimento do Brasil.

Perde o lume dos olhos, pasma e treme,
Pálida a cor, o aspecto moribundo;
Com mão já sem vigor, soltando o leme, 
Entre as salsas escumas desce ao fundo:
Mas na onda do mar, que irado freme,
Tornando a aparecer desde o profundo,
Ah Diogo cruel! Disse com mágoa,
E sem mais vista ser, sorveu-se n’água.
(Canto VI, XLII)
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No Canto VII, temos a chegada de Diogo e Paraguaçu à corte francesa 
de Henrique II e Catarina de Medici, o batizado de Paraguaçu que recebe 
o nome de Catarina, o casamento dos dois e o relato minucioso de Diogo 
aos reis sobre a fauna e a flora brasileiras. No Canto VIII, temos recusa de 
Diogo em aceitar a proposta de Henrique II de tornar o Brasil uma colônia 
francesa, a partida do casal de volta ao Brasil, a narração profética de Ca-
tarina sobre a história futura do Brasil, minuciosa descrição da Bahia e das 
luta de Mem de Sá e Estácio de Sá contra o invasor francês Villegaignon. 
No Canto IX continua a narração profética com destaque para a guerra 
contra os holandeses e a retomada de Pernambuco. No Canto X, Paragua-
çu descreve visão profética da Virgem Maria e, em seguida tem início as 
festividade de consagração do casal e a comemoração comunitária de paci-
ficação do recôncavo baiano, que se encerra com a fala de Tomé de Sousa: 

Depois ao povo e ilustre magistrado 
Por leis do novo império manifesta
Que seja o novo santo venerado, 
Que cesse nos sertões a guerra infesta; 
Que o homicídio se veja castigado, 
Que antropófago atroz, que a lei detesta, 
Que a embaixada evangélica, que envia, 
Se ouça com paz, que se honre o que a anuncia.

Que o indígena seja ali empregado, 
E que à sombra das leis tranquilo esteja; 
Que viva em liberdade conservado, 
Sem que oprimido dos colonos seja: 
Que às expensas do rei seja educado 
O neófito, que abraça a santa igreja, 
E que na santa empresa ao missionário 
Subministrar subsídio o régio erário. 

Por fim, publica do monarca reto 
Em favor de Diogo Catarina 
Um real honorífico decreto, 
Que ao seu merecimento honras destina: 
E em recompensa do leal afeto, 
Com que a Coroa a dama lhe consina, 
Manda honrar na colônia lusitana 
Diogo Álvares Correia, de Viana.
(Canto X, LXXV-LXXVII) 
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3.3 Conclusão

Mesmo vivendo fora do Brasil, sem vivenciar diretamente as inquie-
tações e as aspirações literárias da intelectualidade colonial, o poeta está 
literariamente sintonizado com a colônia e, seja pela provável inspiração 
na realização épica de Basílio e Cláudio, seja pela natureza da matéria 
lendária, compartilha, implicitamente, a intenção poética de construir uma 
expressão literária identitária da colônia. Construindo a identidade épica 
do herói colonizador no curso histórico da colonização, e a identidade 
heroica nativa no contexto sociocultural das nações indígenas brasileiras, 
o poeta funde literariamente os referenciais históricos e simbólicos identi-
tários através da transfiguração mítica do herói colonizador Diogo/Cara-
muru e da heroína colonizada Paraguaçu/Catarina, e das festividades de 
encerramento do poema, que celebram o entrosamento comunitário dos 
povos e a pacificação do recôncavo, suporte cultural simbólico da nova 
sociedade colonial. Assim concebido, o poema consagra na conquista da 
identidade épica de Diogo/Caramuru e Paraguaçu/Catarina no curso his-
tórico da colonização, os lendários heróis da narrativa mítica da origem 
do Brasil.

Santa Rita Durão, no famoso episódio lírico que faz passagem do casal 
do contexto lendário para o histórico, continuando a tradição da épica arcá-
dica, acrescenta Moema ao seleto grupo das heroínas desditosas consuma-
das, inaugurado pela bela Lindoia na épica brasileira, inspirada na linda Inês 
camoniana, mas é no curso épico da colonização que o poeta constrói a iden-
tidade heroica de Paraguaçu/Catarina, a primeira heroína épica brasileira. 

Com a identidade épica de Paraguaçu/Catarina, conquistada no cur-
so da ação heroica do poema, a heroína da narrativa mítica fundacional 
identitária ingressa legitimamente no curso da épica brasileira, e, com 
ela, os demais heróis indígenas da lenda. Para ilustrar, reproduzo dois 
pequenos trechos da epopeia romântica Paraguassu (1835), de Ladislau 
dos Santos Titara: 

Ao vero cedem fictícios Numes;
E Catarina Augusta, alma Princeza,
Do transparente assento, que no Olimpo,
Prêmio à piedade sua, dado fora,
Sombria, entre magoada, a mente aplica
Da Indígena Família ao estrito apuro. 
Os, depois que o transato percorrera,
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Graúdos astros, que lhe as faces ornam,
Elevando acendidos, desarrima
Da pensadora destra o aflito rosto;
E assim que do alto Deus lhe orvalha o aprove,
Alígera se incumbe, e generosa
De a sorte ao berço melhorar querido
(Canto I)

“Da Indiana, qual sou, trilhando moldes.
Linfa purificante, e crisma sacro,
Luz divina ateou-me n’alma extreme,
E ao seu aprisco me acolheu a Igreja.
Indígenas Gupeva me chamaram,
Gupeva me conhecem berço, e os Mundos.
(Canto VIII)

Caramuru configura, em continuidade ao projeto épico de O Uraguai 
e Vila Rica, um novo segmento da narrativa literária de fundação histó-
rica da identidade heroica colonial, e acrescenta-se significativamente à 
importante contribuição da épica arcádica no curso de formação da Lite-
ratura Brasileira.

4. Muhuraida (1785), de Henrique João Wilkens20

Muhuraida de Wilkens, por falta de uma recepção crítica e historiográ-
fica, não integrou o legado da épica arcádica e, consequentemente, não foi 
incorporado ao movimento indianista romântico da primeira metade do 
século XIX. O poema permaneceu desconhecido do público até a década 
de 1990, quando começou a despertar o interesse, principalmente pelo ca-
ráter documental, dos estudiosos da história, da etnografia e da literatura 
amazônica. A avaliação crítica do poema em relação ao conjunto da pro-
dução da épica do século XVIII não conseguiu, até agora, reivindicar-lhe 
um lugar de destaque entre as suas contemporâneas, mas reconheceu-lhe, 
todavia, o mérito de ser a obra fundadora da literatura amazônica.

20.  Henrique João Wilkens (1736-1800?), engenheiro militar português, participou 
da comissão portuguesa de demarcação territorial no Estado do Grão-Pará e Rio 
Negro, tendo sido testemunha e agente do processo de colonização e aldeamento 
indígena da região amazônica. É autor do poema épico Muhuraida, datado de 1785, 
mas editado somente em 1819.
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Wilkens não manifesta, em seu poema, a intenção literária de seus an-
tecessores, de construir uma identidade heroica nativa no contexto histó-
rico da colonização, em resposta às inquietações e aspirações da intelec-
tualidade luso-brasileira por uma expressão literária própria da Colônia, 
síntese das vertentes culturais imbricadas no curso da ação colonizadora, 
que fosse reconhecida pela Metrópole. Por isso, usou apenas a aderência 
mítica cristã para transfiguração heroica do Mura, excluindo a aderência 
mítica nativa das crenças indígenas e da selva misteriosa, tal o mar mítico 
dos navegadores e o sertão dos Gerais dos bandeirantes. 

A fusão da aderência mítica nativa com os eventos históricos teria 
permitido ao poeta a elaboração da imagística poética na exuberância 
da fauna e da flora amazônica para caracterização da ação e dos perso-
nagens, para a expressão nativista e a monumentalidade épica do relato. 
Concebendo seu poema pela emulação épica da missão evangelizadora de 
Diogo para a conversão de Gupeva ao cristianismo, nos Cantos I e II de 
Caramuru, bastava inspirar-se na riqueza da imagística poética de Santa 
Rita Durão na caracterização da ação e na descrição do recôncavo, sem 
falar no famoso relato de Diogo aos reis Henrique II e Catarina de Médici, 
no Canto VII. Contudo, considerando que o poeta, inspirado no modelo 
épico de seus contemporâneos, concebeu a matéria de seu poema na saga 
indianista e projetou a ação heroica no curso histórico da colonização, en-
tendo que Muhuraida realiza mais um novo capítulo da narrativa literária 
de fundação histórica da identidade colonial e que, referenciando a ação 
colonizadora no Norte do Brasil, amplia o legado da épica arcádica. 

4.1 A concepção épica do poema

Wilkens concebe a matéria épica de seu poema no contexto colonial 
da Amazônia a partir do evento histórico da conversão cristã e aldea-
mento voluntário de uma tribo de índios Mura e, na realização literária 
da matéria épica, emula a estruturação épica da conversão de Gupeva no 
Caramuru. Santa Rita Durão, com o suporte lendário da pregação de São 
Tomé na América, desenvolve nos três primeiros Cantos de seu poema, 
o projeto missionário de Diogo para a implantação do cristianismo no 
Brasil. Enviado pela Providência Divina, ele tinha a missão de realizar a 
conversão do Chefe Gupeva ao catolicismo, que, em continuidade, con-
verteria a tribo inteira, abolindo o costume bárbaro da antropofagia que 
era praticada pelos tupinambás. A missão é cumprida com sucesso atra-
vés das longas falas de Diogo com Gupeva, ajudado por Paraguaçu, e de 
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Gupeva com a comunidade tribal. Wilkens, de igual modo, concebe um 
mensageiro divino, materializado na figura de um índio mura, enviado 
para converter o Mura jovem, que, por sua vez, converteria a tribo inteira, 
extirpando a maldade incutida em seus corações por Satã, e conduziria 
os muras aos assentamentos dos padres. A missão é igualmente cumprida 
com sucesso através dos discursos evangelizadores do Mura celeste ao 
Mura humano, e deste à comunidade tribal.

Muhuraida explicita a intenção literária através dos elementos formais 
da épica clássica e integra a tradição épica pela emulação preponderan-
temente da épica renascentista de Camões e da épica arcádica de Basílio, 
Cláudio e Santa Rita, inserindo-se no curso da épica brasileira do século 
XVIII. Mas, concebida como uma epopeia religiosa cristã, não comparti-
lha com O Uraguai, Vila Rica e Caramuru a intenção literária de construir 
uma identidade heroica nativa, daí a ausência do conflito bélico e a exclu-
são da aderência mítica nativa, que impede a construção do herói épico 
guerreiro. A utilização da aderência mítica cristã do colonizador na épica 
arcádica permite a construção do herói civilizador, justo e bondoso, cris-
tão e pacificador, respeitado por seus elevados valores morais, como João 
Pereira Caldas, o herói do poema. Dada a condição política do Brasil, co-
lônia de Portugal, não seria concebível, ou sensato, uma epopeia do século 
XVIII que não reconhecesse a soberania portuguesa sobre a colônia e seus 
habitantes, e não tivesse um herói colonizador, um ato de rebeldia pru-
dentemente evitado até pelos autores que, engenhosamente, construíram 
uma identidade heroica do colonizado. Só na epopeia romântica do século 
seguinte, com a independência política do Brasil, foi possível a integração 
da vertente indianista na construção de uma identidade literária brasileira. 

O estatuto épico do herói é alcançado no curso da ação heroica da 
conversão, onde se destacam o Mura Celeste e o Mura jovem, e do aldea-
mento, onde se destacam João Pereira Caldas, Mathias Fernandes e João 
Batista Martel. Os personagens históricos mencionados já conquistaram 
o estatuto épico do herói civilizador cristão no curso histórico da ação co-
lonizadora, são heróis consagrados independentemente da ação heroica 
do poema, restam então os dois índios Mura. Considerando que o herói 
épico se define por uma dupla condição existencial, a humana para agir 
no plano histórico, e a mítica para agir no plano maravilhoso do poema, 
o Mura celeste, carecendo da condição humana, portando apenas a ade-
rência mítica cristã, agindo somente no plano maravilhoso do poema, não 
alcança o estatuto do herói épico. O Mura jovem, porém, transfigurado 
pela aderência mítica cristã através do Mura celeste e da emulação da 
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identidade épica dos heróis bíblicos, é o herói configurado na ação do 
poema. Não um é um herói épico, nem na vertente do herói civilizador 
colonial, nem na vertente religiosa, por falta do conflito histórico, ele não 
conquistou a identidade épica, tudo lhe foi concedido pela Graça divina. 
Por exemplo, como Paulo e Moisés ele teve a iluminação no encontro com 
o Mura celeste e conduziu seu povo ao aldeamento, mas não construiu a 
identidade épica no conflito histórico para o cumprimento de sua missão 
como os dois heróis emulados no poema, é um herói figurativo.

Muhuraida integra o curso da épica brasileira pela vertente religiosa, 
configurada no deslocamento do conflito do colonizador com os índios 
do plano da contingência histórica para o plano espiritual e na atribuição 
de um sentido transcendental à repressão bélica dos índios, justificando, 
na possessão demoníaca dos povos indígenas, a ação de extermínio da 
chamada “guerra justa” colonial, como foram as “guerras santas” contra 
os hereges do passado. Assim concebida, afasta-se das epopeias arcádicas 
contemporâneas e se aproxima da renascentista “Os feitos de Mem de 
Sá” de Anchieta, que Wilkens não deve ter conhecido, mas somente pela 
utilização do maravilhoso cristão e pela concepção da possessão demo-
níaca dos índios. A recepção crítica pela filiação à épica cristã, por falta 
de uma integração da tradição épica religiosa, mediante a emulação de 
obras como Jerusalém Libertada, de Tasso ou Paraíso Perdido, de Milton, 
e de uma projeção posterior em outras epopeias como, por exemplo, na 
romântica O Evangelho da Selva de Fagundes Varela ou na moderna In-
venção de Orfeu, de Jorge de Lima, também não ocorreu.

 
4.2 A construção épica do relato

Muhuraida, composto por 1.072 versos, agrupados em 134 oitavas 
distribuídas em seis cantos, explicita a intenção literária na composição 
formal, abrindo com um paratexto que inclui a Dedicatória a João Pereira 
Caldas, ex-governador geral do Estado do Grão Pará, um Prólogo, e no-
tas ao texto. Tem início o poema com a Proposição: 

Canto o sucesso fausto, inopinado,
Que as faces banha em lágrimas de gosto,
Depois de ver num século passado
Correr só pranto em abatido rosto;
Canto o sucesso que faz celebrado
Tudo o que a Providência tem disposto,



Formação Épica da Literatura Brasileira

99

Nos impensados meios admiráveis,
Que aos altos fins confirmam inescrutáveis. 

A Invocação cristã:
Invoco aquela luz que, difundida
Dos corações nas almas obstinadas,
Faz conhecer os erros e a perdida
Graça adquirir, ficar justificadas;
A luz resplandecente, apetecida,
Dos justos, das nações desenganadas,
Da pompa, da vaidade do inimigo,
Que ao eterno conduz final perigo.

A Narração:

Mais de dez lustros eram já passados,
Que a morte e o terror acompanhava
Aos navegantes tristes, que ocupados
Estavam com o perigo, que esperava
A cada passo ter, nos descuidados,
Segura presa em que se alimentava,
Despojo certo e vítima inocente,
Na terra ou mar do rio na corrente.

E o Epílogo:

Do Onipotente, a Santa Providência,
Que cá no Solimões resplandecia,
Em quatro fundações que a persistência
Do Mura fizera, e bárbara porfia.
Também lá no Madeira a excelência
Da Graça difundindo os atraía
A procurar a paz interessante,
Com o morador de Borba, e comandante.
Sobre princípios tais, tal esperança
Fundamenta a razão todo o discurso;
Em Deus se emprega toda a confiança;
Pende do Seu poder todo o recurso;
Os frutos já se colhem da aliança,
Apesar dos acasos no concurso.
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Sempre os progressos a cantar disposto,
Aqui suspendo a voz, a lira encosto.

No Canto Primeiro, o poeta faz uma contextualização histórica da ação 
colonizadora da Amazônia, destacando a resistência da nação indígena dos 
Muras como maior entrave ao desenvolvimento do processo civilizatório. 

Qual lobo astuto, que o rebanho vendo
Passar, de ovelhas, do pastor seguido,
A desgarrada logo acometendo
Faz certa presa sem ser pressentido;
A ensangüentada fauce então lambendo,
À negra gruta já restituído,
Cruel, insaciável, se prepara,
Medita nova empresa e se repara.
Tal do feroz Mura agigantado
Costume é certo, invariável uso,
Que desde o rio Madeira, já espalhado
Se vê em distância tal e tão difuso
Nos rios confluentes, que habitado
Parece só por ele, e ao confuso,
Perplexo passageiro intimidando,
Seus bárbaros intentos vai logrando.
(Estrofes 13 e 14)

Qual ave de rapina, insaciável,
Ligeira desce e despedaça a presa,
Ou de corvos o bando inumerável
Acode a saciar-se na indefesa;
Assim deste gentio a formidável
Corte repartida com destreza,
Em barcos tão ligeiros como informes,
Mais temíveis se fazem, mais enormes.

Não mitiga o cruel; o feroz peito,
A tenra idade do mimoso infante,
Nem a piedade move, nem respeito
Do decrépito velho, o incessante
Rogo e clamor; só fica satisfeito
Vendo o cadáver frio ou palpitante
O coração; o mar; e a terra tinta
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De sangue, que não deixa a raiva extinta.
(Estrofes 17 e 18)

No Canto Segundo, o poeta reafirma a ferocidade irredutível dos Mu-
ras como motivo do fracasso das tentativas de aproximação e negociação 
de rendição pacífica:

Na densa treva, assim, da adversidade, 
Do terror, do receio e da incerteza, 
Vivia absorto o povo da cidade, 
Das vilas, do sertão, em que a fereza 
Dos bárbaros Mura, sem piedade, 
Amontoando estragos, sem defesa 
Achava o vigilante e o descuidado, 
De todos sendo igual a sorte, o fado.

Mil vezes reduzi-los se intentava, 
Com dádivas, promessas e carícias; 
Do empenho nada enfim mais resultava 
Que esperanças de paz, todas fictícias. 
Nada a fereza indômita abrandava; 
Nada impedia as bárbaras sevícias. 
A confiança achava o desengano 
De mão traidora, em golpe desumano.
(Estrofes 4 e 6)

Então um mensageiro divino desce das alturas celestes e materiali-
zado fala ao Mura histórico da narrativa, que nomeamos Mura Cristão:

Mas lá desde o divino consistório,
Do eterno, imutável, sábio e justo,
Onipotente Ser desse alto empório,
Desce veloz o mensageiro augusto,
Do continente em alto promontório.
Descansa o vôo ligeiro e vê o robusto
Indômito Mura fatigado,
Estragos meditando, e descuidado.
.......................................................
Em zelo e caridade então ardendo,
No amor do seu senhor todo abrasado,
O embaixador celeste removendo
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As trevas vai; e tudo transformado
Na aprência igual à que está vendo;
Se chega mansamente, ao que encostado
Em arco informe, aguda flecha aponta,
Só mortes meditando, estrago apronta.
..............................................................
Que fazes, meu irmão? – lhe diz sereno –
De inimigos se teme novo insulto?
Quando eu cuidava que regato ameno
Banhando te acharia, e dando indulto
Aos lassos membros; veja que o terreno
De frutas, plantas, produções, inculto,
Coberto está de flechas, de instrumentos
Que indicam todos bélicos intentos!
(Estrofes 10, 12 e 13)

No Canto Terceiro, a fala doutrinária do Mura Celeste prossegue, 
revelando ao Mura terrestre os mistérios divinos da criação. Tocado pela 
fé, o Mura terrestre discursa para a tribo, renega o passado guerreiro e 
incentiva a deposição das armas e a rendição voluntária e pacífica. Um 
Mura velho no meio da multidão, inspirado no Velho do Restelo, toma a 
palavra e discorre sobre as dolorosas experiências passadas com o homem 
branco, mas o Mura terrestre alcança o efeito esperado.

O povo dessa aldeia é conhecido
No repetido estrago que tem feito
Dos Mura à nação, jamais vencido,
Nesses vizinhos seus; que o fraco peito
Só sabem lastimar, quando ferido,
Sem do valor ter no despique efeito.
Mas nesse mesmo povo há quem destine
A Providência, evite a nossa ruína.

Há quem servil temor, pálido susto,
Jamais assalto nosso, enfim, causando,
Nos encaminhe a quem o nome augusto
Do precursor de um Deus, desempenhando
No ministério e rito santo e justo;
Só da piedade os meios adotando,
Os braços seus abrindo com ternura,
Justiça e paz fará só ser ventura.
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Tereis nos povos vossos numerosos
Abundantes colheitas sazonadas,
Vereis nos portos vossos vantajosos
Comércios florescer, e procuradas
Serão as armas vossas: poderosos
Enfim sereis, amadas, invejadas
Serão vossas venturas; finalmente,
Podereis felizes ser eternamente.
(Estrofes 7, 8 e 9)
................................................................
Assim falando, o velho se levanta;
O lento passo ao bosque encaminhando.
Mas o orador de nada já se espanta,
Pois tal oposição estava esperando:
E como nele obrava força santa
De um Deus, que o mesmo esforço ia aumentando,
Nos bárbaros infunde um tal conceito,
Que a preferência alcança com o respeito.
(Estrofe 22)

No Canto Quarto, temos o relato das viagens do Mura terrestre con-
duzindo sua tribo pelos diversos aldeamentos, a recepção festiva pelos al-
deados de outras nações indígenas e pelos administradores portugueses. 

No Canto Quinto, depois de um agradecimento evocativo ao Criador, 
segue-se o aldeamento dos Muras, dóceis e obedientes às leis ditadas pelo 
colonizador.

Oh Tu, Supremo Autor da Natureza!
Que fundas na eqüidade o teu juízo;
Protetor da inocência indefesa;
Que ao inseto não faltas com o preciso;
Oh Tu! Que os corações, alma e fereza
Ilustras e mitigas; no conciso
Prescrito espaço, pondo os elementos;
De tudo regulando os movimentos.

Tu foste que o feroz, bárbaro peito,
Do indômito Mura mitigando,
Tão dócil, tão contente e satisfeito,
Fizeste à sociedade se ir chegando.
Dos que te amando com o maior respeito,
A vítima nas aras imolando,
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Propiciatório tem no medianeiro,
Paz, alimento, Pai, Deus verdadeiro.
Qual de oficiosa abelha o numeroso
Bando, saindo da colméia antiga,
Se reparte no prado, o proveitoso
Orvalho e suco ajunta com que liga
O misto que compõem mel saboroso;
Enquanto anterior colheita abriga,
Nos celeiros reparte e na oficina
A abelha que caseira se destina.

Assim, o antigo albergue já deixando
Os Mura de malocas diferentes,
Segunda vez afoitos navegando,
Vem nossos povos ver, com seus presentes;
Já de Ega, de Alvarães se aproximando,
Sem susto, sem receio, vão contentes.
Achando no carinho agrado antigo,
Agasalho maior, melhor abrigo.
(Estrofes 2, 3, 18 e 19)

No Canto Sexto, temos uma última investida do esquadrão demoní-
aco do “Príncipe das Trevas”, neutralizada pela ação do Mura Celeste, 

Já lá o anjo da paz, resplandecente,
Luz difundindo, as trevas dissipava;
Feroz, mas tenro infante brandamente
Aos peitos ainda o Mura alimentava;
O impulso sentem todos igualmente
Que ao templo, com seus filhos os levava;
Eles se ajuntam, correm, vem rogando
Que em fonte santa os queiram ir banhando.

De alto mistério, executor condigno,
Escolhe a Providência no Carmelo;
É filho deste que, de um Deus benigno,
Caráter de cristão, da Graça o selo,
Ministro, imprime; que ao tirano indigno,
Anjo das Trevas, arrancando o belo,
Usurpado domínio a Deus oferece,
Das almas a primícia que merece.
(Canto VI, 19 e 20)
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4.3 Conclusão

Muhuraida integra o percurso da épica arcádica neoclássica, implici-
tamente projetada no contexto do heroísmo nativo da épica setecentista, 
mas se insere no curso da épica brasileira pela vertente religiosa.

O Mura colonial, emulando a identidade heroica de Paulo de Tarso, 
o implacável perseguidor dos cristãos, que se converte ao cristianismo 
no exato momento de seu encontro com Jesus na estrada de Damas-
co e, a partir daí, busca amparo e proteção nas comunidades que antes 
perseguia, converte-se igualmente ao encontrar o Mura celeste e, trans-
formado pela Graça divina, com pregações inspiradas cristianiza a tribo, 
vencendo as forças demoníacas do mal, e qual Moisés, o guia divino do 
povo judeu, ele conduz seus irmãos, depois de convencê-los a depor as 
armas, em busca do aldeamento voluntário. 
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5. o CiCLo ÉPiCo romÂNTiCo

 No século XIX, uma nova manifestação do discurso épico, contami-
nada pela concepção literária romântica, aqui denominada Modelo Épi-
co Romântico, assinala uma nova etapa da épica ocidental. Integrando a 
Matriz Épica Romântica, o Modelo Épico Romântico filia-se diretamente 
ao Modelo Épico Barroco e, indiretamente, ao Modelo Épico Medieval, 
reproduzidos, sob o influxo da nova concepção literária, no processo de 
integração da tradição épica ao novo modelo. Assim, de um modo geral, 
os poetas do século XIX retomam a tradição épica a partir da emulação 
direta dos autores barrocos e medievais, que lhes servirão de modelo, mas 
referenciam também os épicos clássicos e renascentistas, refluindo, desse 
modo, à fonte originária da inspiração épica. A emulação, como já esclare-
cemos, é uma exigência épica que tem a dupla função de possibilitar o re-
conhecimento de uma nova manifestação do discurso épico, sob uma nova 
concepção literária, e inserir as novas obras no curso da épica ocidental. 

Vimos que a integração da tradição épica na literatura brasileira do 
século XVIII foi sobre determinada pelas condições socioculturais da re-
alidade colonial que motivava a classe intelectual a construir uma expres-
são literária colonial que fosse reconhecida pela metrópole. Para a criação 
de uma expressão literária colonial era necessária a construção de uma 
narrativa literária de sua fundação histórica, dotando a tradição cultural 
americana de uma identidade heroica nativa. Não é por acaso que se dá 
o resgate da tradição épica, já que a epopeia, preservando a memória 
ancestral das narrativas míticas da tradição oral, se apresenta, no curso 
da literatura ocidental, como a forma poética adequada para celebrar e 
perpetuar a identidade heroica de um povo através das conquistas de seus 
heróis. As epopeias brasileiras do século XVIII, realizando literariamente 
matérias épicas em que se fundem referenciais simbólicos da aderência 
mítica nativa com eventos históricos da colonização, constroem uma nar-
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rativa literária da formação histórica do Brasil colonial, dotando a litera-
tura brasileira de uma memória heroica nativa que perpetua os feitos de 
seus heróis em busca de uma identidade nacional. 

Os nossos épicos românticos retomam a memória heroica nativa de 
fundação, legado dos árcades, e, realizando matérias épicas em que se 
fundem eventos históricos da colonização com referenciais simbólicos 
da aderência mítica nativa e da independência política, se empenham na 
construção literária da nova identidade brasileira de povo e nação. O in-
dianismo e o nativismo, revalidados na construção da expressão diferen-
ciadora da brasilidade, tornam-se, sob o influxo criativo da épica român-
tica, o principio fundador da nova tradição cultural brasileira. 

A escolha da epopeia denota a intenção dos épicos românticos de 
perpetuar a memória heroica nativa na construção da identidade literária 
brasileira, celebrando os heróis que, doando suas vidas com bravura no 
campo de batalha, em defesa do direito humano da liberdade, expressa-
ram o amor que nutriam pela terra que nos legaram. E, dessa forma, as 
epopeias brasileiras, fundindo referenciais simbólicos indígenas, inclusive 
pré-colombianos, com referenciais históricos da colonização do Brasil, 
constroem uma ancestralidade mítica de nossa formação cultural, perpe-
tuando a memória heroica nativa na construção da identidade épica dos 
heróis nacionais. As nossas epopeias românticas se inscrevem no per-
curso épico brasileiro e se inserem, ao mesmo tempo, no curso da épica 
ocidental, contribuindo, por um lado, para a construção literária da nova 
identidade heroica nacional e, por outro, para sustentação da inequívoca 
permanência da epopeia no século XIX. 

Embora tenha destacado na formulação teórica, lembro que o Mo-
delo Épico Romântico está vinculado à Matriz Épica Romântica, e que a 
configuração da epopeia em todos os modelos épicos vinculados à Matriz 
Épica Romântica é a seguinte: a viagem é concebida na dimensão mítica 
da matéria épica e, consequentemente, o relato épico centra-se no plano 
maravilhoso, a epopeia estrutura-se do o maravilhoso para o histórico, o 
percurso épico configura-se numa viagem mítica do herói, no curso da 
qual, caminhando do plano maravilhoso onde o relato está centrado, para 
o histórico onde realiza o feito histórico, conquista a identidade heroica, e 
a instância lírica compartilha a função estruturante com a narrativa. 

A narrativa de ficção, que surge no contexto romântico do século XIX, 
compartilha com as epopeias românticas o mesmo legado heroico da nar-
rativa literária de fundação histórica do Brasil da épica arcádica. Assim, a 
mesma concepção literária, os mesmos propósitos e recursos criativos do 
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ideário romântico manifestam-se no romance de fundação de Teixeira e 
Sousa e José de Alencar e na épica romântica de Gonçalves de Magalhães 
e Araújo de Porto Alegre, por exemplo. A epopeia romântica, emulando a 
tradição heroica da épica arcádica, configura uma nova etapa da épica no 
percurso literário brasileiro, enquanto o romance, integrando o mesmo 
legado de fundação, configura a etapa inicial da narrativa de ficção no 
curso da Literatura Brasileira. A partir daí, o projeto de construção da 
identidade literária brasileira de povo e nação se desenvolve simultanea-
mente na epopeia e no romance mas, em momento nenhum, o percurso 
do romance se confunde com o da epopeia, ou lhe dá continuidade. 

As epopeias que constroem o percurso da épica romântica na Lite-
ratura Brasileira, são: Paraguassu (1835, v. 1 e 1837, v. 2), de Ladislau 
dos Santos Titara, A Independência do Brasil (1847-1855), de Teixeira e 
Sousa, A Lágrima de um Caeté (1849), de Nísia Floresta, A Confederação 
dos Tamoios (1856), de Gonçalves de Magalhães, Os Timbiras (1857), 
de Gonçalves Dias, Colombo (1866), de Araújo Porto Alegre, e O Guesa 
(1888), de Joaquim de Sousândrade, 

1. Paraguassu (1835-1837), de Ladislau dos Santos Titara21 
 
Paraguassu22, poema épico com nove cantos, é uma epopeia brasileira 

legítima, vinculada ao Modelo Épico Romântico, que integra a tradição 
épica pela emulação de epopeias clássicas, renascentistas e arcádicas-ne-
oclássica, projetando-se naturalmente no curso da épica ocidental, e que, 
como realização literária do evento histórico da guerra da Independência 
na Bahia, confronto bélico que expulsou os portugueses da Cidade de São 
Salvador no memorável Dois de Julho de 1823, se insere legitimamente 
no percurso da épica brasileira. 

Paraguassu, primeira epopeia romântica brasileira, publicada em 
1835, inspirada na tradição épica dos árcades, inaugura um novo capítulo 
da narrativa histórica de fundação da nacionalidade literária brasileira e, 
projetando a construção da identidade heroica no novo contexto histórico 
da Independência do Brasil, celebra os novos heróis nacionais. 

21.  Ladislau dos Santos Titara (1801-1861), natural da Província da Bahia, nasceu em 
Feira de Capuame, freguesia do Bonfim da Mata de São João, e faleceu no Rio de Janei-
ro. A produção poética de Titara, relegada ao esquecimento da crítica, inclui o poema 
épico Paraguassu, que contém nove cantos. Com o subtítulo de Epopeia da Guerra da 
Independência na Bahia, a obra foi publicada em 1835, e tem recebido, de nossa histo-
riografia literária, poucas menções e escassas considerações, normalmente depreciativas.
22.  Edição fac-similar do Instituto Histórico, comemorativa dos 150 anos do Dois 
de Julho, São Paulo, 1973.
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1.1 A concepção épica do poema

Titara teria de enfrentar, primeiramente, o desafio de construir uma 
matéria épica a partir de um fato histórico que, dada a contemporaneidade 
do evento, não gerara ainda, por sua grandiosidade própria, uma aderên-
cia mítica desrealizadora capaz de operar a transfiguração da ação heroica. 
Esse aspecto se faz ainda mais problemático quando o autor, valendo-se 
da condição de testemunha privilegiada do acontecimento, resolve fazer 
um registro minucioso dos fatos, dificultando, em prol do realismo do-
cumental da ação histórica, a ação transfiguradora da aderência mítica23.

Porém, consciente de que precisaria fundir uma aderência mítica ao 
evento histórico da guerra, o poeta concebeu, de uma forma bastante 
criativa, que, na elaboração literária da matéria épica, poderia fundir no 
campo de batalha, pelo recurso mimético da emulação épica, a aderência 
mítica da épica clássica na construção da identidade heroica lusitana e, de 
igual modo, a aderência mítica nativa da épica arcádica na construção da 
identidade heroica brasileira, contrapostas no plano maravilhoso do po-
ema. Assim concebido, na elaboração literária do confronto bélico entre 
portugueses e brasileiros, o poeta, emulando a aderência mítica clássica a 
partir, principalmente, dos concílios dos deuses em Os Lusíadas, refun-
de a ação intercessora dos deuses no novo contexto histórico da guerra 
e a identidade heroica clássica na identidade épica dos novos heróis e, 
emulando a aderência mítica nativa arcádica, principalmente a partir do 
Caramuru, o poeta refunde igualmente a ação intercessora das entidade 
míticas no curso da guerra e a identidade heroica indígena na identidade 
épica dos novos heróis brasileiros.

Dessa forma, o poeta projeta o evento histórico da guerra no plano 
maravilhoso, enquanto os conflitos bélicos são travados no campo de ba-
talha, os deuses agem no plano maravilhoso em favor do sucesso dos lusos 
e as entidades míticas e heroicas nativas em favor dos brasileiros, como a 
sedutora Vênus, no Canto I, com permissão do Olimpo, seduz Bóreas que 
investe contra a armada brasílica com tempestades e tufões, e Niterói (o 

23.  Os cantos apresentam um argumento de abertura, seguido de um relato poético, 
isto bastava para uma leitura agradável do poema. Sugiro, para uma edição futura 
do poema, que as notas de rodapé, detalhando os locais das batalhas, o dia e a hora 
da ocorrência, os nomes dos combatentes de ambos os lados, de oficiais a soldados, 
número e nome dos feridos e mortos, entre outros informes, e mais os apêndices no 
final dos cantos, que amplia o conteúdo das notas de rodapé, fossem reunidos num 
paratexto de grande valor histórico, mas que, contraposto ao texto narrativo, dificulta 
a interação dos planos estruturais da epopeia, e dificulta a leitura fluente do poema.
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filho de Atlântida) intercede ao Nume Trino pelos brasileiros, e o Eterno 
ordena que Bóreas volte as cavernas e os ventos suaves soprem as velas:

Um raio luminoso, o Eterno disse –
“Aos antros já devolva subterrâneos 
Terribílimo Bóreas. Austros lhanos 
Encopem de contínuo, e em bem norteiem 
As lonas pandas das Brasílias quilhas” 
(Canto I, p. 85)

O poeta, reinterpretando o mito de fundação do Caramuru de Santa 
Rita Durão, integra o legado da heroína indígena como precursor do movi-
mento da independência, projetando Catarina Paraguaçu e sua descendên-
cia baiana (Itaparica, seu pai, e seus netos que participam da luta, inclusive, 
o próprio Visconde de Pirajá), a “família indígena” (Gupeva, Xerenimbó, 
Moema, Niterói e outros), e entidades personalizadas, como o Anjo da 
Liberdade, o Anjo da Paz e o Gênio do Brasil. O elevado merecimento dos 
intercessores nativos excede o favoritismo dos deuses pagãos, atualiza a 
invocação divina de Jove para a do Deus Trino, e a aderência mítica pagã da 
épica clássica para a aderência mítica cristã da épica romântica. 

O mais importante, porém, é que esses heróis individualizados do pas-
sado, irmanados agora na causa patriótica integrativa do presente, fundem 
os referentes históricos e simbólicos das representações socioculturais da 
colonização na construção da nova identidade heroica nacional, política e 
historicamente legitimada. Ou seja, a vitória na guerra da Independência 
na Bahia faz do Brasil uma Nação e dos combatentes indígenas e brasilei-
ros, lutando sob a mesma bandeira em defesa da mesma causa, os heróis 
da Pátria brasileira. Emulando a identidade heroica da épica árcade-neo-
clássica o poeta refunde os referenciais simbólicos da narrativa colonial no 
contexto histórico da Independência. As invocações do Anjo da Liberdade 
(Cantos I, II e IX), personificando o ideário romântico, definem bem a 
concepção literária romântica investida no novo modelo épico.

1.2 A estruturação épica do relato

Como ocorre nos Modelos Épicos filiados à Retórica Romântica, o 
poeta centro o relato na dimensão mítica da matéria épica e estrutura o 
poema do plano maravilhoso para o histórico, encadeando os eventos mí-
ticos e históricos no percurso épico para fundir os referenciais simbólicos 
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e históricos no curso da ação heroica, como demonstra o argumento do 
Canto I transcrito abaixo. 

ArGumENTo
DO CANTO I.
Invocação ao Anjo da Liberdade. – No começo da Primavera as 
Tropas Baianas, sob o comando do Visconde de Pirajá, se apresen-
tam em a Povoação de Pirajá, e formam a linha sitiante. – Noção 
deste lugar. – Emigração dos da Cidade. – Os Portugueses fortifi-
cados pedem auxilio a Lisboa, e quando este se dispunha a partir, 
o Gênio do Brasil aparece em sonhos do Imperador D. Pedro 1.°, 
então Príncipe Regente, e lhe patenteando as tramas, o aconselha, 
a que socorra os Baianos – Expedição do Rio, comandada pelo 
Brigadeiro Labatut, – Vênus; protetora Lusa, desce aos reinos de 
Éolo a pedir-lhe destrua os vasos Brasileiros: O Nume dá-lhe o sim. 
Chegada do auxílio Português. – Descrição da Tempestade. – Sú-
plica de Niterói a Jove pelos Fluminenses. – Jove atendendo-o, dis-
sipa a borrasca. – Desembarque da Frota Fluminense em Maceió. 
– Sua viagem, e dos Pernambucanos, que se lhe uniram, e tropeços 
que encontraram em Sergipe. – Chegada à Pirajá. – Começo da 
fome, e penúria do Exército. – Aparição de Catharina em sonhos 
a um Brasileiro, indigitando um tesouro subterrado. – Achada dos 
contes de réis, e outras particularidades.

O eu lírico/narrador centra o relato no plano maravilhoso, com o 
pedido de inspiração e da interseção do Anjo da Liberdade para o su-
cesso brasileiro; em seguida, alternando a instância enunciativa para o 
plano histórico, discorre sobre a movimentação da guerra, a situação dos 
combatentes e o pedido de reforços dos portugueses a Lisboa; volta ao 
maravilhoso com a intervenção do Gênio de Brasil (entidade espiritual 
protetora do Brasil presente em O Uraguai e Vila Rica) que aparece em 
sonhos de D. Pedro I, solicitando ajuda aos baianos; volta ao histórico 
com a expedição do Rio de Janeiro enviada pelo Imperador sob o coman-
do de Labatut; volta ao maravilhoso, com a intervenção de Vênus junto a 
Éolo para que ele solte os ventos e destrua a frota brasileira; volta ao his-
tórico com a chegada do auxílio de Lisboa; em seguida vem a tempestade 
onde os referenciais históricos da luta dos marinheiros contra a tempes-
tade e os referenciais simbólicos de Bóreas (vento norte) destruindo as 
naus se fundem na ação heroica; volta ao maravilhoso com a interseção 
de Niterói junto a Jove a favor dos fluminenses e é atendido, volta ao 
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histórico com o cessar da tempestade, continuação da viagem até Pirajá e 
a penúria das tropas baianas; volta ao maravilhoso com a intervenção de 
Catarina/Paraguaçu que em sonho revela um tesouro enterrado; e volta 
ao histórico com o achamento do tesouro. E assim prossegue ao longo 
dos demais cantos, esclarecendo apenas que, para a narração de alguns 
eventos históricos, o eu lírico/narrador cede a instância enunciativa a um 
herói combatente e, para os eventos míticos, aos próprios intercessores. 

O poema tem início no Canto I com a explicitação da intenção literá-
ria segundo os moldes tradicionais da épica clássica:

Dedicatória (ao Visconde de Pirajá):

Oferenda, que a Lisonja não insufla,
E ao Mérito devida, a Ti bem cabe;
Oferenda, que inspiraram Pátrias flamas,
Complacente, ó Heroi distinto, aceita;
E ao decoro dos Tipos por Ti dada,
O alto Nome da Pátria, e vá teu Nome
Pousar na Eternidade entre mil cr’roas.

Proposição:

Os Feitos, o denodo, os Varões fortes,
Canto da Pátria, que empunhando as armas,
Contra dos Lusos aguerridas hostes,
Grilhões deliu odiosos, e magnânima,
Perfídias à Metrópole punindo,
Os d’áurea Independência, e de ser livre,
Foros sacros firmou em brônzeas bases.

Invocação:

Anjo Benigno, que feliz à Humanos,
Para exalçar nações, dos Céus baixaste:
Augusta, ó Liberdade, eia, me inspira;
E d’Épico instrumento os sons canoros
Dá, que divinos guardem, sobranceiros
Aos turvos lagos do esquecido Letes,
Heróis quanto criou guerreira a Pátria:
E, animados por Ti, prodígios quantos
C’roa cingiram, de fulgor perene,
As, d’alto jus à glória, honrosas lidas,



Anazildo Vasconcelos da Silva

114

Que salvo o Pátrio berço, à pleno, deram,
No assunto, sem igual, tua influência
Sobeja o voar implume esteie à Musa.

Em seguida, o Gênio do Brasil aparece em sonhos do Imperador D. 
Pedro I e o aconselha a socorrer os baianos:

Dormes, lhe diz, ó Príncipe, à quem cabe
Parte reger da América? No heroico
Peito Bahiense vive, em brasa tanta,
D’alto Patriotismo sacra flama,
Que pela Liberdade, e por Ti mesmo,
Em teimas laborando sanguinárias,
Bem que indefesos, se tressuam, cansam
Os de Xerenimbó raça belante,
Por de vis opressores por em salvo
A mais gentil Metrópole, a mais fértil,
Que, em afronta ao rubor, gafam atrozes.

Para a transfiguração mítica do Gênio do Brasil, o poeta refunde os re-
ferentes simbólicos da lenda indígena e reforça a descrição pela similarida-
de heroica clássica, exemplo que se vê na comparação do vergar o arco com 
a de vergar pinheiros, referindo o gigante Sinis que foi morto por Teseu

Findara; e ao tom da voz alti-sonora,
Esperta Pedro, e a forma inda deslumbra
Do Nume bem palpada: o corpo imenso
Inda divulga, que, de Egeu supera
O, aos nautas medonho, Irmão disforme. 
Brando é no gesto; mas o brio, a audácia
Ali vivo se esposam: negras tranças
Esparsas na cerviz, lhe a fronte ensombra
Cocar de plumas, que discordes luzem,
E as salpicam Brilhantes. No retinto 
Colo, a fulgir, ondeia-lhe precioso
Afogador: aí lera o Regente,
De graúdos Rubis, em letras ígneas,
“Liberdade, Valor, União e Glória”
Auriverde fraldão, que araras deram,
A cintura lhe enfeitam, onde Topázios, 
E astros cento fogueiam diamantinos, 
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Que matizam Safiras. Vingativa
Brota dos olhos, que sanguíneos coram,
A dor do coração: do ombro espaçoso
Pende envolto o carcás em lindas peles
De bicolor Pantera; esplendem nele,
Com hastes d’oiro, que escurece fino
Os vivos raios do luzente Auriga,
Emplumadas taquaras pont’agudas,
De venéfico efeito: o pulso esquerdo,
Robusto sem igual, peja arco tanto,
Que, por desmesurado, o moveria,
Á custo, o grão Ciclope, que pinheiro,
Na destra hercúlea, volumoso tinha.

Ainda no Canto I, o relato histórico projeta-se no plano maravilhoso 
através da subida de Niterói ao Olimpo, buscando proteção divina para 
debelar a tempestade furiosa, tramada por Vênus, que ameaça destruir a 
frota brasileira. Niterói, chefe dos Tamoios, é um herói conhecido, mas, ao 
mencionar sua descendência Atlanta, o poeta invoca a aderência mítica pré-
-colombiana do manancial lendário da Atlântida Americana que, entre ou-
tros temas, mencionava a existência de civilizações antigas na América, da 
cidade perdida da Bahia, das amazonas, das minas de prata, da estada dos 
fenícios e dos Vikings no Brasil. Esses temas estão na base de formação da 
Arqueologia brasileira, e motivaram pesquisas, buscas e escavações arqueo-
lógicas na Bahia, Paraíba, Amazonas, Minas, etc., quase sempre patrocina-
das pelo Instituto Geográfico Brasileiro ao longo dos séculos XVIII e XIX. 

No sentido particular de nação, a busca da imagem de origem pro-
jetou no imaginário nacional os referenciais simbólicos que constroem a 
memória ancestral fundadora da nossa identidade histórica mas, no sen-
tido geral de continente, a aderência mítica pré-colombiana, enlaçando 
os referenciais lendários do passado mítico com os referenciais históricos 
do presente, constrói a imagem de mundo originária que fundamenta o 
processamento histórico da civilização americana. 

O d’Atlântida Filho, etérea prole,
Que no transe dos que ama, os argos fixa;
Alígero inda mais, que veloz seta,
Os salões áureos do Supremo Olimpo
Penetra, e do Unigênito do Eterno
Lá, na sétima Estância, o solo vence.
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“Como em crise os Tamoios, tão augusta;
Como, os que teus validos, Jove, esqueces?
Sofres, oh dor! Que empeça caprichoso
Teules a quantos, ao dever são surdos,
Acudir vão a Irmã, cujo soluço,
Inda que rudes, moveria penhas?
De Niteroi, que langue merencório,
Junto a ti não retumba a queixa ardente?
Se muito o Brasil queres; como imóvel
Que te deixes é crível? Pode acaso
Ante o excelso Tupã, omni-regente, 
Praz-me achar a Vingança a horríveis teimas,
E até da humanidade as leis mais santas,
Por quem, delas autor, ser transgredidas?
..................................................................
E penetrando repentino as trevas
Um raio luminoso, o Eterno disse –
“Aos antros já devolva subterrâneos
Terribilino Bóreas. Austos lhanos
Encorpem de contínuo, e em bem norteiem 
As lonas pandas das Brasílicas quilhas”

Observa-se que, enquanto as batalhas da guerra se desenvolvem no 
plano histórico, ocorre no plano maravilhoso o confronto das entidades 
intercessoras, míticas e heroicas, pela disputa do favor e do merecimento 
divino. Aqui aparecem Vênus e Baco, entidades essencialmente míticas, 
ou seja, sem condição histórica, operando em favor dos portugueses, 
agindo por simpatia e sedução, em confronto com as entidades heroicas, 
ou seja, com condição histórica como Paraguaçu, que atuam em favor dos 
brasileiros por justiça, em defesa dos ideais humanos de pátria e liberda-
de. Na citação abaixo dos primeiros versos da intervenção de Catarina 
(nome de batismo cristão da Paraguaçu), fica bem claro que é a “Indígena 
Família” que motiva sua ação, daí , a exclusão de Diogo Alvares Correa na 
emulação da identidade heroica do poema de Santa Rita Durão:

Ao vero cedem fictícios Numes;
E Catarina Augusta, alma Princeza,
Do transparente assento, que no Olimpo,
Prêmio à piedade sua, dado fora,
Sombria, entre magoada, a mente aplica
Da Indígena Família ao estrito apuro. 
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Os, depois que o transato percorrera,
Graúdos astros, que lhe as faces ornam,
Elevando acendidos, desarrima
Da pensadora destra o aflito rosto;
E assim que do alto Deus lhe orvalha o aprove,
Alígera se incumbe, e generosa
De a sorte ao berço melhorar querido
(Canto I)

Entendemos, portanto, que o esquecimento dos heróis civilizadores 
coloniais da épica arcádica, que lutaram pelo colonizador, na construção 
da nova identidade heroica romântica foi proposital. Brasileiros e indí-
genas estão irmanados por lutarem contra um inimigo colonial comum. 

No episódio de Gupeva, Canto VIII, o herói indígena profetiza a vitó-
ria do Dois de Julho e os acontecimentos históricos futuros do pós-guer-
ra, como profetizara Catarina no Caramuru, e confessa trilhar o caminho 
traçado pela heroína, inclusive o de se tornar cristão por influência dela: 

Da Indiana, qual sou, trilhando moldes.
Linfa purificante, e crisma sacro,
Luz divina ateou-me n’alma extreme,
E ao seu aprisco me acolheu a Igreja.
Indígenas Gupeva me chamaram,
Guepeva me conhecem berço, e os Mundos.
De mim, da Pátria a cerca, o que amas, ouve
Do eterno brilho merecidos loiros,
Tão perto, te aguardam, que esses bravos,
Que do Suaçuí deixado o berço marcham,
A’ tempo não viram d egrégia parte
Na glória entrada obter. Oh doce Pátria!
Quão breve o jugo delirás; e ufana
Fugir duro opressor verás batido!
Quão breve o Trino Deus darás vingado,
N’um, de Julho vindouro, dia egrégio,
..............................................................
Caberá, eu te fico, e aos céus sou grato,
De glória tanta o máximo, e aos Baianos,
Netos queridos, por quem ardo em votos
................................................................
Sabe mais, varão probo (o céu o ordena)
Que o Brasil grande, vasto, vivo e fértil,
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Sacra Constituição jurando em Março,
Jamais de Nação livre o firme passo 
Moverá retrogrado: o Trono aurífero
N’um Filho o Fundador abdique embora.

Com relação ao plano histórico, podemos dizer que, com a narração 
detalhada dos fatos e a contextualização geográfica precisa dos locais, 
acrescidas das notas informativas de pé de página, que chegam a ocupar 
até dois terços da página, o poeta faz uma crônica da guerra, correndo 
o risco de incompatibilizar a intenção épica do poema com a intenção 
histórica do paratexto. Mas, para evitar o risco da descaracterização épi-
ca, o eu lírico/narrador cede a instância enunciativa também aos heróis, 
deslocando o local de fala para o contexto da guerra, de onde recolhe os 
episódios históricos que vai encadeando no relato épico da ação heroica. 
Assim, o eu lírico/narrador cede a palavra ao Visconde da Torre que, com 
o intuito de informar ao General Labatut, novo comandante do exército 
recém-chegado do Rio, o desenrolar dos acontecimentos, narra os episó-
dios mais notáveis da guerra na Bahia desde os primórdios do juramento 
da constituição, e em seguida ao Visconde de Pirajá. O longo relato dos 
heróis, que ocupa os Cantos III e IV, contribui também para neutralizar, 
mediante a colocação da narração sob a perspectiva do passado, o incon-
veniente da contemporaneidade dos acontecimentos. Vejamos trechos da 
fala do Visconde da Torre, complementada pela fala do Visconde de Pirajá.

Diz também os Galvões, Victo e Macário,
Todos d’ânimo inteiro. Diz os Freitas,
Veríssimo, Pedreiras, e os Rebouças;
Gomes, Villabuim Pereira e Lima
Corona Christi, os Guimarães e Passos
Basto, Macedo, Bacellar, Peixoto,
Silveira, e outros prestáveis...
(Canto III)

Relata agora as forças Pirajenses
Como enérgico ativa o Irmão guerreiro,
Que de Marques, ao mando assíduo dando-as,
Faz, faz que Abrantes também proclame Pedro,
As gentes suas predispondo Rocha,
Que acompanham Queirós, Feijó e Barreto:
(Canto IV)
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Ocorre-lhe também falar d’aqueles,
Tupica multidão, nas flechas destros,
Que do teso arco com vigor travando,
As tabas deixam mais, que muito, amadas;
E, em tribos várias, à reunir-se marcham. 
Dos Uápis ao som, ao som da Inúbia,
Compassando um trás outro, em longas restes,
Seguem os Pai-aias, pródomo vindo
Morubixaba afoito, às Tribos Chefe:
E a todos, quais na paz, seguem nos prélios,
Oh! Conjugal ternura! As leais Consortes,
Que a extremos dadas, ânsia põe inteira
Em com eles ao triunfo, ou ir à campa.
(Canto IV)

Fala do herói Visconde de Pirajá no Canto IV:

“O enlace, que político ligara
Portugal ao Brasil, Primos Heroicos,
Traições, conluio Vândalo quebraram:
Senhora, em vez de irmã, pretende Elisia!
Nimio rigor de sujeição proterva,
Que em tirania transformou-se iníquia,
Resolveu-nos, à preço da existência, 
A sermos Nação livre, ou deixar ermo
O opulento Brasil! Armas tomemos,
Em prol do chão natal, sagrado objeto;
Em prol, Tupinambás, da Liberdade,
A que nos dá direito inauferível
A imutável Natura. Índios guerreiros,
Cabe-nos, sem detensa, os pormos salvos
Da inimiga opressão os caros lares;
Ou sucumbir inteiro, quando talho
Não dê-se aos Infortúnios cruéis. É contra
Algoz violência, que degrada Humanos,
E à tapera tornar quer o áureo Berço,
No altar da Pátria deporeis as flechas.
Os contrários não são outros d’aqueles,
Em quem vexame, opróbrio, e iníquas mortes
Punistes mais, que bravos, tendo à frente
Heroína, cujo Neto ser me ufana:
Contra Toimocês vis, Tupã socorre.”
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Em nota de pé de página, o autor esclarece que a heroína, da qual o 
herói se diz neto, é D. Catarina Alves Paraguaçu; e o “Irmão guerreiro” 
do bloco 2, é o mesmo Visconde de Pirajá, reforçando a construção da 
ascensão mítica dos indígenas. 

No Canto IX, como parte das comemorações públicas da Indepen-
dência do Brasil, conquistada pelas brigadas militares e civis de comba-
tentes indígenas, negros e brancos, ocorre o desfile apoteótico das tropas 
pelas ruas da cidade, todos os bravos batalhões, um após o outro, sob os 
aplausos da população, fazendo a sagração épica da identidade heroica da 
nação brasileira, numa integração imagística evocativa do desfile épico in-
dividualizado dos heróis de O Uraguai, perfilados nos funerais de Lindoia.

Egrégios batalhões, de Marte inveja,
Firmes ameias, que a cidade c’roam,
A brados montam de vitória eterna;
E pela Soledade o ingresso coube
Á Lima, o General, que heroi triunfa,
Da belicosa Lusitania altiva:
E, quais out’ora vencedores dela,
Capurnio, Dolabella, e outros entraram
De Roma o muro; tal entra ele ufano
Os da invicta Bahia, a ladeá-lo
Barros, da Divisão Direita o Chefe;
Torres, e cabos vários. Imediata
Aos Fluminenses; Olindana Gente,
Segues a abrilhantada; após vaidosos
Os Ceroulas, que edificante imagem,
Com a despida planta, à Humanos prestam,
Cheios de glória, se de vestes faltos.
Punham fecho à coluna os já famosos
De Henrique Dias filhos, e os Velones,
Que com a liberdade, obtém felizes
Para si novo Berço. As imitandas
Religiosas, da Pátria entusiastas,
Que em garboso Mosteiro ali se encerram,
Fronteiro lhe altearam decoroso,
(Em tempo, que, se dito, não creras)
Viçoso arco! Por ele, em pompa, cruzam
Os que ao Lar o ser livre asseguraram;
Os que tudo arriscaram defensores,
E sobre quem o céu bênçãos derrama.
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1.3 Conclusão

Paraguassu de Ladislau dos Santos Titara é uma epopeia autêntica, fi-
liada ao Modelo Épico Romântico, que, além do mérito de ser a nossa pri-
meira epopeia romântica, inaugura a nova narrativa literária da fundação 
histórica da identidade brasileira, e se insere legitimamente no percurso 
da épica brasileira. Fazendo a passagem da épica arcádica para a épica 
romântica, o poema promove a interação dos heróis da tradição indígena 
que, agenciam o plano maravilhoso, com os novos heróis brasileiros da 
guerra, que são os agentes do plano histórico, encadeados no curso da 
ação heroica. Com isso, funde no diálogo intertextual os referenciais his-
tóricos e simbólicos do contexto sociocultural da colônia portuguesa com 
os novos referenciais históricos e simbólicos do contexto sociocultural da 
nação brasileira. Ou seja, integra a identidade heroica do passado, emula-
da da épica arcádica através do diálogo intertextualizado, principalmente 
com Santa Rita Durão e Basílio da Gama, na construção da nova identi-
dade heroica brasileira de povo e nação.

2. A Independência do Brasil (1847-1855), de Teixeira e Sousa24

Teixeira e Sousa inclui em sua obra, que tem a seu favor a marca 
do pioneirismo, romance, poesia, teatro e, no gênero épico, legou-nos A 
Independência do Brasil, epopeia em 12 cantos e oitava rima, no molde 
camoniano, sobre a proclamação da Independência do Brasil. Não é por 
acaso que as duas primeiras epopeias românticas, a de Ladislau Titara 
e a de Teixeira e Sousa, compartilham o importante evento histórico da 
Independência do Brasil na elaboração da dimensão real da matéria épica. 
Embora centrado em contextos diferentes, o bélico da guerra da Indepen-
dência na Bahia e o político da declaração da Independência no Ipiranga, 
e tenham herois distintos, o Visconde de Pirajá e D. Pedro I, respectiva-
mente, os relatos narrativos se desenvolvem sob a mesma intenção épica 
de construir a nova identidade heroica brasileira de povo e nação. Essa 
dupla incursão épica pela questão da independência ratifica a importância 
de valorizar a imagem mítica de fundação como um dos elementos ne-
cessários para a afirmação cultural de um país que buscava a elaboração 
do próprio projeto de identidade nacional. Integrando o legado da épica 
arcádica no diálogo intertextualizado com Paraguassu de Titara, elabora, 

24.  Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa (1812-1861), poeta, escritor e dramaturgo, 
nasceu em Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro.
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em continuidade, novo capítulo da narrativa literária de fundação históri-
ca da identidade heroica brasileira.

A Independência do Brasil25 de Teixeira e Sousa é uma legítima epopeia 
brasileira romântica, que integra a tradição épica sob a inspiração de Dante, 
Camões e Cláudio Manuel da Costa, projetando-se assim no curso da épica 
ocidental, e que, pela realização literária do evento histórico da Indepen-
dência do Brasil, se insere legitimamente no percurso da épica brasileira. 

2.1 A concepção épica do poema

Teixeira e Sousa, vinculando o evento histórico do Ipiranga ao da Con-
juração Mineira, integra em continuidade o evento fundador da saga heroi-
ca da independência, como Titara integrou o fundador da saga heroica do 
descobrimento. Embora a consagração pública da imagem heroica de Tira-
dentes esteja ligada com a proclamação da república, o herói inconfidente 
aparece a D. Pedro I em sua viagem a Minas, na figura de um velho e, ao 
final de num diálogo contundente, em que resume o fracasso do movimen-
to e o destino trágico dos inconfidentes, profetiza o feito futuro do jovem 
herói. Assim, mesmo sem mencionar os nomes dos heróis inconfidentes, 
Tiradentes projeta-se com sua “família inconfidente” no percurso épico de 
conquista da Independência do Brasil na epopeia de Teixeira e Sousa, como 
Catarina/Paraguaçu e a “família indígena” na epopeia de Titara.

Emulando a concepção épica de Vila Rica na elaboração literária da 
matéria épica, Teixeira e Sousa concebe o percurso épico da narrativa 
no curso histórico, de ida e de volta, de duas viagens de D. Pedro I, 
a primeira Rio/província de Minas/Rio, intervalo com relato de eventos 
históricos no Rio, e a segunda Rio/São Paulo/Rio, que culminam com o 
heroico brado “independência ou morte”, ato simbólico de declaração da 
Independência do Brasil. 

Os eventos históricos da realidade imediata do herói, que levaram à 
proclamação da Independência, se inserem no percurso épico através de 
numa ampla contextualização da História do Brasil, desde o descobrimen-
to, da História da América pré e pós-colombiana, inclusive as lutas pela 
independência das nações americanas, da História de Portugal e da His-
tória geral, encadeada episodicamente no relato narrativo. Na construção 
do plano maravilhoso, o poeta integra as aderências míticas dos relatos 
heroicos e lendários encadeados no percurso, e da ação intervencionista 

25.  Utilizo o texto da 1ª edição: Vol. 1 – Rio de Janeiro. Typ. Imparcial de Francisco de 
Paula Brito, 1847. Vol. 2 – Rio de Janeiro. Emp. Typ. Dous de Dezembro de P. Brito, 1855.
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de entidades míticas, fundindo as contextualizações mítica e histórica no 
curso das viagens épicas do herói. Compartilha muitas das entidades in-
tercessoras pro Brasil com Paraguassu mas as entidades intervencionistas 
contra o Brasil integram, ao contrário, o maravilhoso cristão do Inferno 
de Dante e não o pagão da épica clássica. 

2.2 A estruturação épica do relato

A explicitação da intenção épica (Canto I) compreende a abertura 
solene com uma apóstrofe ao Anjo da Glória, a Proposição de cantar o 
herói e a independência do Brasil, a Invocação do Anjo da Poesia e a De-
dicatória a D. Pedro II, Imperador do Brasil, extensiva à viúva e às filhas 
de D. Pedro I, o herói do poema. Vejamos a Abertura, 

Tu, d’egrégios triunfos carregado
Adejando gentil, prenhe de ardores,
D’onde vens tão diáfano empenhado
Em gabos, em renomes, em louvores?
D’onde vens tão ameno, engrinaldado 
Dessas etéreas, emurcháveis flores, 
Cultor do templo da imortal Memoria, 
Sacra luz dos Heróis. Anjo da Gloria?

Invocação,

Ó Gênio, ó Anjo, ó Nume da Poesia,
Vem propicio pousar dentro em meu peito!
Difunde nele a sacra Melodia,
Para um Pátrio cantar sublime Feito;
Derrama no meu canto alta Harmonia,
Consagra o estro meu a ti sujeito;
Acende na minha alma épica chama,
E dá meu canto á gloriosa Fama!

Proposição,

A Musa cantará, se puder tanto,
O sublimado Herói do Novo Mundo,
Que encheu a terra d’elevado espanto,
Calcando o Despotismo furibundo!
Digno d’eterno ser no épico canto,
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Que espalhe seu louvor n’orbe rotundo!
Ministro o mais famoso da Igualdade,
Novo Apóstolo da humana Liberdade!

É ele o grande Herói que de ulisseia
Veio ao Brasil nos anos seus primeiros,
Para a efeito levar a ilustre ideia,
Que ruminavam nobres Brasileiros;
Para então digno ser de uma Epopeia,
Entre grandes heróis mais verdadeiros,
Primeiro erguendo em eco ingente, e forte,
O brado heroico – INDEPENDÊNCIA; OU MORTE!

Dedicatória:

Meu poema, que a Ti vai dedicado,
Inda fraco, Senhor, tosco, e sem arte,
Coberto por Teu Nome respeitado
Com glória correra per toda parte!
De Ti dirá o mundo enamorado,
Para por este meio mais louvar-Te:
– Quando o vate este canto deu ao mundo
Reinava no Brasil PEDRO SEGUNDO!

A narração tem início com a viagem épica do herói à Província de Mi-
nas, no curso da qual os diversos eventos históricos e míticos vão sendo 
encadeados no relato épico, fundindo os referenciais históricos e simbóli-
cos do passado com os do presente, no curso da ação heroica no presente 
da viagem. No primeiro dia, a viagem transcorre sem incidentes, dando 
ensejo ao eu lírico/narrador para a descrição e a localização de Minas, 
com ênfase na grandeza e exuberância da natureza. Há o pernoite na 
estrada e, pela manhã, enquanto a comitiva se prepara para prosseguir 
viagem, o herói entra num bosque e se depara com um velho, osten-
tando uma barba branca até a cintura, que, embora não diga seu nome, 
menciona sua identidade heroica na referência à Inconfidência Mineira, 
e profetiza o feito futuro do herói, o que ressalta o aspecto mítico da pre-
destinação, que Teixeira e Sousa valoriza no poema:

PEDRO.
– Quem és? porque aqui estás, misero ente?!
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Serás um pecador, que compungido,
Neste sombrio serro penitente
Choras pecados teus arrependido? –

VELHO.
– Sou um desses da mísera sociedade,
Que em Minas hastear já quis outrora
O Pendão da suprema Liberdade,
Que morreu sufocada em sua aurora!
A justiça da regia majestade
Co’a força atroz, que rápida devora,
Um raio desfechou de sua ira,
E nos abismos nosso plano atira!

– Cobre-se então de luto o piereo coro,
Quando a pena aos Cantores seus esmaga!
Escuta-se de Apollo o triste choro
Por Alvarenga, um Costa, e um Gonzaga!
Calíope da fronte arranca o lo’ro,
Erato com seu pranto o rosto alaga!
E no carc’re, apesar de seus horrores,
Geme inda hoje a lira dos amores

– Ai!.... um no cadafalso encontra a morte!....
Outros a bebem na prisão sombria!....
Outros lá vão sofrer funesta sorte
Sobr’o inóspito chão da Líbia ímpia!....
Outros pelos desertos vão sem norte
Fugindo dos mandões á tirania!
E todos perseguidos pelos fados
Ou vivem, ou morreram desgraçados!

– Desd’então este bosque pavoroso
Esconde ao mundo inteiro o meu sigilo!
Sem me dar desse nome, que famoso
Por ciências ganhei, vivo tranquilo!
Penitente, e orando fervoroso,
A Deus eu me encomendo neste asilo!
E sempre em minhas preces se-continha
A liberdade, e o bem da Pátria minha!
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PEDRO.
– Alma pura do céu! homem tão santo,
De contar-me o que vês faze-me graça... –

VELHO.
Dos fados do Brasil não posso tanto....
Que outro maior do que eu será quem faça.
Disse: e como abatido num quebranto
De seus olhos se torna a luz escassa!....
E fala: – Porem sabe satisfeito
O que breve verás a teu respeito.

– O sacrossanto grito, o grito forte
De liberdade, que troar primeiro,
Sublime em tudo – INDEPENDÊNCIA, OU MORTE –
Não há de ser em ti, nobre Janeiro.
Eis um Império!... assim o quer a Sorte!
Eis já Pendão flutua Brasileiro!
E vingativo então per toda parte
Troveja irado o Brasileiro Marte!

– Tu serás, tu serás, Jovem famoso,
O grão Libertador da Pátria cara’
E no vindouro um nome glorioso
Já te reserva a Fama a mais preclara!
Esta gloria, este fado grandioso
Para ti, ó Mancebo, se prepara!
Pois será deste solo Brasileiro
O grão Libertador – PEDRO PRIMEIRO! –

A viagem prossegue, e então, a pedido da comitiva, o herói dispõe-se 
a contar a história da América desde o descobrimento. O eu lírico/narra-
dor cede a palavra ao herói e, a partir daí, vai compartilhar a instância de 
enunciação com ele ao longo de toda a viagem de ida. A narração do herói 
se estende por todo o Canto II, abrangendo a formação das nações ameri-
canas, povos, religião, costumes, descrição geográfica, etc., com ênfase nos 
conflitos que marcaram o processo da independência dos diversos países, e 
a ação heroica de seus respectivos libertadores. A função épica desse longo 
relato é conferir ao futuro herói libertador do Brasil, a identidade heroica 
nativa que, fundindo-se com a identidade heroica portuguesa de sua reale-
za, o qualifica para ingressar na galeria dos heróis do novo mundo. Diga-
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-se, de passagem, que D. Pedro, por sua origem real, é um tipo de herói 
por natureza e, portanto, habilitado por sua identidade heroica herdada a 
agir no plano histórico e no maravilhoso, mas sua ação é sobredeterminada 
pelo ethos cultural das representações sociais do colonizador. Por isso, ele 
precisava da identidade heroica nativa, forjada no seio das representações 
socioculturais do colonizado, para tornar-se um herói libertador. 

No Canto III, o encontro com dois estrangeiros que viajavam pelo 
Brasil dá ensejo a que o herói, a pedido dos desconhecidos, discorra sobre 
a história recente do Brasil, considerando as injunções políticas e sociais 
do conflito do Brasil com Portugal e a determinação de sua volta ao trono 
português, votada pelo Congresso de Lisboa. O herói continua a narra-
ção no Canto IV, referindo-se à movimentação dos políticos brasileiros 
ilustres, do senado e do povo para que ele não deixasse o Brasil, o que 
culminou com a ação heroica do “Fico”, já que a palavra de um Rei é ato. 
Seguem-se os confrontos e as ameaças de guerra no Rio, e se encerra com 
a intervenção enérgica de Pedro I para evitar o derramamento de sangue. 

No Canto V, o herói continua abordando os conflitos e choques entre 
brasileiros e portugueses no Rio, mas, com a chegada da noite, suspende 
a narração. O eu lírico/narrador retoma a instância enunciativa e narra 
o movimento das potestades infernais para alterar o curso dos últimos 
acontecimentos mencionados, projetando o relato no maravilhoso. O 
Despotismo desce ao Inferno para pedir o concurso das potências infer-
nais contra o Brasil, dando ensejo ao poeta para a emulação da épica me-
dieval na descrição dantesca do inferno, desde a entrada, passando pelos 
logradouros tétricos onde os condenados são supliciados, até a morada 
de Satã que, diante da gravidade da situação, convoca um concílio.

No Canto VI, realiza-se o conclave infernal com a presença em massa 
dos espíritos diabólicos que governaram o mundo pagão, e foram adorados 
como deuses, sob vários nomes, pelas civilizações antigas, e foram conde-
nados na Bíblia. Eles entram, um após o outro, e tomam seus lugares, então 
Satã abre o concílio e, após ele, seguem-se os demais oradores, por exemplo:

Vem após Belzebu; este é chamado
Príncipe dos demônios. Dos fenícios
E assírios tal monstro era adorado,
Serviam-no de humanos sacrifícios;
De sangue estava sempre rociado;
E punham termo a tantos malefícios
Com soberbos festins enriquecidos,
Os quais eram em féretros servidos
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Observemos, também, o discurso do Despotismo,

Foi-lhe dada a palavra, e assim começa:
– Do vasto Abismo soberano eterno,
Satã (dizendo inclina-lhe a cabeça):
Potências eternais do imenso Averno,
Meu discurso escutai; urge-me a pressa,
Hoje invocando a proteção do Inferno:
Não vos-venho pedir longos discursos.
Só obras, e socorros, e recursos.

o discurso da Anarquia,

Disse: e após longo aplauso se-alevanta
O furioso esp’rito d’Anarquia;
(Quando fala esse monstro o Abismo espanta,
Tal é nas frases cheio de ousadia)!
Em borbotões arroja da garganta
Duras falas sem pejo e cortesia:
Falando este demônio tenebroso,
É do este o tufão rápido, iroso!

e o discurso de Satã:

Um acerbo reinou silencio horrível!
Satã feroz o impôs, ele é quem fala!
E veemente, audaz, árduo, e temível
Quando rompente seu discurso estala!
Tem da borrasca a força irresistível,
Que com raios, trovões, os céus escala!
Que atroz revolve os mares, tolda as fontes,
E arranca os bosques, abalando os montes!

Após as deliberações funestas de fomentar uma guerra entre os lusos 
e os brasileiros, os demônios partem de volta ao Brasil para desencadear 
o conflito. Mas um Anjo, que presenciara a reunião, convoca os Anjos 
das diferentes hierarquias celestiais, formando uma espécie de concílio 
angelical, para informar o plano dos espíritos infernais. Coube ao Anjo 
da Prece a missão de elevar-se e entrar na Jerusalém celestial e, arrojan-
do-se aos pés de Maria Santíssima, pedir sua intercessão para frustrar 
a ação dos demônios. A piedosa Rainha encarrega o Anjo Gabriel de 
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entrar em contato com o Anjo do Brasil para tomarem as providências 
de combate às forças infernais: 

O gentil Paraninfo de Maria,
Gabriel, o feliz Núncio do Eterno,
Cheio de uma celeste galhardia
Chega ao Anjo. e lhe-diz de um modo terno,
Nadando nessa cândida alegria
De que transborda o Alcácer sempiterno:
– Deus te-salve, ó amigo verdadeiro,
Guardador deste reino Brasileiro. –

ANJO DO BRASIL. – Deus te-salve, brilhante potestade
Excelso Embaixador do Esp’rito-Santo;
Salve ao que vem da mística cidade,
Que Deus adorna de perene encanto!
Viste talvez meu mal, minha ansiedade,
E os receios em que ora me-aquebranto?
Sabes acaso quanto o céu encerra
Sobre os destinos desta vasta terra?
GABRIEL. – Anjo, tem visto o céu tua agonia.
Tuas preces também ao eco chegaram;
Elias diante da eternal Maria
Ditosa compaixão, graças acharam.
Seus Olhos cheios de brandura pia
Sobre ti docemente se-inclinaram;
E a ti me mandou p’ra vigorar-te,
Para avisos te dar, p’ra consolar-te.

O Anjo do Brasil vai com Gabriel à Estância dos Anjos-guardas das 
nações e dos homens, e, após deliberações, desce com o Anjo da Liber-
dade à terra para fazer oposição aos agentes do Inferno, encerrando o 
Canto VI. Com a aderência mítica do conflito das potestades infernais e 
celestiais, os fatos históricos narrados no curso da viagem projetam-se no 
plano maravilhoso, ganhando a grandiosidade épica.

No Canto VII, surge um novo dia e a jornada prossegue, retomando o 
herói a narração com relato dos episódios líricos de Marina, de Leonildo 
e Áurea, do duelo dos dois irmãos e de Braguez e Nunes, e, em seguida, 
continua o relato dos conflitos do Rio e a ação do herói para resolver 
o assédio do Morro do Castelo, a capitulação de D’Avilez, e encerra a 
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fala com a morte do Príncipe D. João. Dessa forma, novos referencias 
históricos e simbólicos, colhidos na ação heroica dos eventos, vão sendo 
encadeados no relato épico.

No Canto VIII, o herói prossegue com a narração dos conflitos no 
Rio até as dissensões civis em Minas que motivaram a viagem, e suspende 
a narração com a chegada da comitiva à Vila Rica: 

Aqui o Herói a narração cortava
De um modo inusitado, e de repente:
De Vila-Rica a terra já calcava,
E por chegar marchava diligente:
E quando desta vila o solo entrava, 
Suspenso fica por imensa gente;
Porque os Mineiros, mal dele souberam, 
Recebei-o em caminho eis que vieram.

Após os entendimentos e a pacificação dos ânimos, tem início a via-
gem de volta da comitiva ao Rio, acrescida de um novo membro, o Ca-
pitão-Mor indígena, o velho Tomé, com o qual o eu lírico/narrador vai 
partilhar a instância enunciativa no percurso da volta. Tomé conta episó-
dios lendários dos primórdios da colonização, como o de João Ramalho 
e Antônio Rodrigues que, surpreendentemente, já viviam em São Vicente 
quando Martim Affonso de Sousa lá chegou em 1532; o do Cacique Tibi-
riçá, sogro de João Ramalho e aliado dos portugueses; e o de seu irmão, 
Cacique Piquerobi, sogro de Antônio Rodrigues e inimigo do coloniza-
dor, estendendo-se até o final do canto, projetando, com a mescla da 
aderência mítica colonial e indígena no relato do Capitão-Mor indígena, 
a viagem histórica do herói no plano maravilhoso. Por exemplo:

Nenhum estranho então tinha pisado
A terra de ltaiuba tão ditosa.
Exceto o grão Thomé do céu mandado. 
Que outra terra tornou mais venturosa! 
O grão Jacumay’ba, quo afamado. 
Descobriu esta terra portentosa,
Depois destas famosas maravilhas
Oito anos então veio às Antilhas. 

Se viu n’aquele tempo alevantar-se 
Tremendíssima, enorme tempestade; 
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Parecia que a terra ia estalar-se.
Tal era da borrasca a enormidade!
Que por momento o céu escalar-se, 
E terminar com ele a imensidade; 
Entre a chuva os coriscos reluziam, 
Zunia o vento, e os trovões bramiam!

De quantos infelizes naufragaram 
Nesta tormenta desabrida, e forte, 
Apenas só dois homens escaparam 
Ás duras garras da cruenta morte!
Os dois, a quem as ondas respeitaram,
Que as gentes respeitassem quis a Sorte! 
E estes, salvos com mortal trabalho,
Era Antônio Rodrigues, e Ramalho.

No Canto IX, as potestades infernais entram em ação nas províncias 
do norte e fomentam a guerra armada na Bahia, apoiando Madeira que 
toma a cidade de São Salvador, obrigando a retirada dos brasileiros para 
o recôncavo. Organiza-se a resistência e tem os confrontos bélicos entre 
as tropas brasileiras e as tropas portuguesas. Entram em ação também as 
potestades divinas, dando ensejo ao eu lírico/narrador para acompanhar 
o movimento intervencionista dos anjos nas esferas celestes, contrapondo 
a subida ao céu com a descida ao inferno, com a descrição da Jerusalém 
celeste, o tabernáculo de Maria, o Trono de Deus, além de uma longa 
exposição da teologia cristã. O Anjo do Brasil, após o consolo da Rainha 
celeste e a revelação profética dos acontecimentos futuros, volta à terra e 
busca o Anjo da Liberdade para opor resistência aos comandados de Satã 
que, por esse tempo, tinham agitado todo o povo do Brasil e dominado 
o Congresso de Lisboa. Finda o canto com o episódio de São Tomé e a 
chegada do herói ao Rio de Janeiro. 

O Canto X abre com a sessão do Congresso de Lisboa sobre o Brasil, 
com a participação direta das hostes angelicais e demoníacas, inspirando os 
vários congressistas. Há a troca de insultos entre os congressistas e os de-
putados brasileiros presentes; os discursos de Lino Coutinho, Cipriano Ba-
rata e Antônio Carlos; e a promulgação de decretos contra o Brasil. Anjos e 
demônios voltam ao Brasil e espalham as notícias, provocando a indignação 
do povo brasileiro e do Senado que vão ter com o Príncipe, tratado como 
o Defensor-Perpétuo, no discurso de José Clemente Pereira, que pede a 
instalação de uma Assembleia Constituinte, com a qual o herói concorda.
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O Canto XI narra as ações do herói no campo político; a declaração 
aos brasileiros; as providências para assegurar a estabilidade do Governo; 
o envio de uma armada brasileira para a Bahia; a tempestade provoca-
da pelos demônios e serenada pelo Anjo dos Destinos; as dissensões na 
província de São Paulo; a partida imediata do herói para São Paulo para 
serenar os ânimos; a chegada da armada à Bahia; as negociações de Ma-
deira e Labatut frustradas pelo espírito da Anarquia; e outras hostilidades. 
Todos esses acontecimentos reportados pelo eu lírico/narrador integram 
o processo de fundir a ação histórica ao enfrentamento implícito dos de-
sígnios infernais, destacando o valor simbólico da figura de Pedro I como 
marco que traduzirá o necessário “ritual de passagem” que dará uma 
identidade nacional ao Brasil.

O herói, de volta ao Rio, pernoita às margens do Ipiranga. Entram no rela-
to: o sonho do herói; as cartas do Rei; as ameaças do Congresso; a indignação 
do herói; e o momento em que o Anjo do Brasil e o espírito do Despotismo se 
apoderam dele. Triunfa o Anjo do Brasil, e o herói declara a Independência do 
Brasil com o grito de “Independência ou Morte”, e o juramento:

“Nada mais de união”! d’hora em diante 
Portugal para nós seja estrangeiro! 
Viverá para si nobre e possante
O venturoso reino Brasileiro!
Juremos pois, amigos, neste instante, 
Com animo fiel, nobre, e guerreiro, 
Seguir da cara Pátria a livre sorte!

Bradando sempre – Independência, ou Morte! –
As espadas então todos despiram
Em tanta patriótica influencia!
E as cintilantes Lâminas uniram
A’ Espada do Ipiranga! Com veemência
O Juramento augusto proferiram
De morrer pela pátria independência!
E bradaram após, n’um grito forte:
– Viva o Brasil!... Independência, ou Morte! 

Na continuação da viagem para o Rio, o herói pernoita no caminho, 
e, contemplativo, entra em êxtase.

No Canto XII, o herói é arrebatado pelo Anjo do Brasil que, depois de 
mostrar seu vasto império, o conduz à estância do Anjo dos Destinos que 
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lhe revela alguns eventos futuros. O herói desperta do seu êxtase, chega 
ao Rio e repete o grito da Independência no Teatro, enquanto os Anjos 
do Brasil e da Liberdade lançam os espíritos infernais no abismo. O canto 
prossegue com as saudações ao herói, e também a D. Pedro II, atual Im-
perador do Brasil, à Imperatriz e às Princesas, e, por fim, uma apóstrofe 
para a despedida da Musa: 

Ó Musa, Anjo do céu, divino encanto.
Bem, ou mal, tu encheste o meu desejo,
Inspiraste-me pois da Pátria o Canto, 
Voa aos céus, e lá pousa o teu adejo; 
Por gratidão, do vate acolhe o pranto,
Pois nas mãos te depor não pode um beijo; 
Não te posso dar mais, por mais que faças... 
Vai: deixa o canto teu. – Recebe as graças.

2.3 Conclusão

Destaco, em resumo da análise do poema, que Teixeira e Sousa in-
tegra a tradição épica pela explicitação da intenção épica, pela referen-
ciação poética da épica ocidental e, particularmente, pela emulação da 
Divina Comédia de Dante, que lhe permitiu contrapor paganismo e cris-
tianismo para excluir a ação intervencionista das deidades mitológicas do 
plano maravilhoso do poema. Por outro lado, o poeta integra a tradição 
épica nacional pela referenciação poética da épica árcade-neoclássica e, 
emulando a concepção épica de Vila Rica de Cláudio Manuel da Costa, 
constrói o relato épico a partir do encadeamento de eventos históricos e 
lendários no curso das viagens de D. Pedro I, fundindo os referenciais 
históricos e simbólicos da identidade heroica colonial com os referenciais 
históricos e simbólicos das representações socioculturais da nova socie-
dade, para a construção literária da nova identidade heroica brasileira de 
povo e nação. Essa identidade heroica nacional, manifestada no ideário 
da concepção literária romântica, possibilita que a comunidade reconheça 
no novo herói a transfiguração mítica de sua história.

O poema de Teixeira e Sousa é, por sua concepção e realização literá-
ria, uma epopeia romântica brasileira, perfeitamente integrada ao gênero 
épico, que se insere legitimamente no curso da épica ocidental e no per-
curso de formação da épica brasileira. 
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3. Colombo (1866), de Araújo Porto Alegre26 

Colombo é um poema com cerca de 24.000 versos, distribuídos ao 
longo de um prólogo e 40 cantos, optando o autor pela utilização do de-
cassílabo branco e da estrofação irregular. Explicitando a intenção épica 
através da conformação tradicional ao gênero, com proposição, invoca-
ção, dedicatória, narração e epílogo, e da integração da tradição épica 
pela emulação de modelos épicos anteriores, se define como manifestação 
legítima do discurso épico no século XIX, contaminado pela concepção 
literária romântica. Realiza literariamente uma matéria épica preexistente 
que tem como dimensão real o descobrimento da América por Cristóvão 
Colombo, contextualizado no curso histórico da civilização ocidental, e 
como dimensão mítica o mar desconhecido nunca navegado, contextu-
alizado numa superposição de variadas aderências míticas: cristã, pagã 
clássica e indígena, entre outras. Essas duas dimensões, encadeadas no 
relato épico, se manifestam, respectivamente, nos planos histórico e ma-
ravilhoso do poema e, fundidas no curso da ação heroica, constroem, pela 
transfiguração mítica, a identidade épica do herói e do relato. 

3.1 A concepção épica do poema

A concepção épica de Colombo é monumental, exigindo do poeta, 
além de fecunda inspiração poética, criatividade e completo domínio dos 
recursos épicos, conhecimento histórico e erudição, e tudo isso aliado a 
uma grande capacidade de trabalho. A monumentalidade, atributo indis-
sociável da epopeia, é a intencional singularidade desse poema, que se 
mostra exuberante e portentoso sob qualquer perspectiva de abordagem. 

O poema compõe-se de três segmentos narrativos, o Prólogo de aber-
tura, a Viagem do Canto I ao XXXIX, e o Epílogo do Canto XL. 

O PRÓLOGO

O Prólogo de abertura do poema, simulando o roteiro do cerimonial 
comemorativo da tomada de Granada, divide-se em cinco partes nume-
radas em romano. Nas três primeiras, O Triunfo, Alhambra e Conversão, 
o poeta contextualiza, respectivamente, a tomada histórica de Granada, 

26.  Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), arquiteto, pintor, poeta, drama-
turgo, crítico e historiógrafo, nasceu em Rio Pardo (RS) e morreu em Lisboa, onde 
exercia o cargo de cônsul do Brasil.
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a entrada vitoriosa de Fernando e Isabel na cidade, a posse do trono e a 
conversão de mouros ao cristianismo durante a visita da comitiva real ao 
templo. Nas duas últimas, O Festim e O Torneio, o poeta, emulando a 
identidade heroica da épica medieval, insere Colombo no contexto ma-
ravilhoso das comemorações, para construir a identidade épica do herói 
do novo mundo. No Festim, o herói se anuncia pela primeira vez na voz 
anônima de um conviva que, em meio à vivas aos reis pelos feitos con-
quistados, propõe um viva a Fernando e Isabel “Reis do oceano”, ofere-
cendo-lhes antecipadamente o título visionário de sua futura conquista:

Glória, três vezes glória à invicta espada
De Fernando e Isabel, Reis da Granada.

“De Fernando e Isabel, Reis do oceano”
Bradou de ignota parte voz sonora
Com itálico acento!.. Quem tal ousa?

Grave silêncio suspendeu as destras
Dos alegres convivas, no momento
Em que as taças aos lábios emborcavam;
E, àquela oculta voz correspondendo,
Bradaram todos, como encontro d’armas:
“A Fernando e Isabel, Reis do oceano!”
(Prol, p. 32-33)

No Torneio, última parte do Prólogo, o herói, disfarçado na figura 
anônima de um cavaleiro negro, entra na liça e sai vencedor do torneio. 
Levantando a viseira, revela publicamente sua identidade, até então igno-
rada, e oferece sua vitória à Rainha Isabel de Espanha, conquistando por 
merecimento, diante dos aplausos da plateia e dos olhos maravilhados 
de sua dama protetora, a prenda real que ele tanto almejava: “Uma nave, 
Senhora, o mais já tenho:/Si uma nave me dás, dar-te-hei um mundo”.

O Cavaleiro Negro

Perdoa-me a ousadia, eu to suplico.
Não foi minha a vitória, não, de certo!
Veda a natura feito igual a um braço
Que há nove lustros só combate azares.
Foi a força de Deus quem no certame
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Minha lança brandiu, foi essa força
Que em meu corpo infundiu poder tão grande!
Mas si é tua esta gloria, inda te resta
Outra gloria maior além dos mares,
Nessas terras que eu vejo, eu só no mundo,
Onde da Cruz a par teu cetro augusto
Em breve plantarei com pasmo do orbe.
Entre dous mundos firmarei teu throno;
Terás por alcatifa o imenso oceano,
E por ponte o teu trono no universo!
Uma nave, Senhora, o mais já tenho:
Si uma nave me dás, dar-te-ei um mundo.

Isabel

“Em breve singrarás no largo oceano:
Palavra de Rainha: embora custe
Os mais belos rubis do meu diadema.
Não olvida Isabel tanto heroísmo
Neste dia tão grande. Eis o teu prêmio.”
 (Prol, p. 53-54)

A emulação da épica medieval na epopeia romântica já era natural-
mente esperada, mas a apresentação de Colombo na figura do Cavaleiro 
Negro não significa que ele seja um cavaleiro andante, pelo contrário, 
significa a superação dessa identidade heroica do cavaleiro medieval, fa-
zendo a passagem do herói medieval para o novo herói renascentista. 

A escolha do evento histórico da tomada de Granada para apresen-
tar o herói e anunciar o feito histórico do descobrimento também não 
é gratuita, uma vez que a tomada de Granada, representando a última 
possibilidade de expansão territorial dos reinos cristãos na Península Ibé-
rica, assinalava o fim de uma era e, consequentemente, o começo de uma 
nova. Assim posto, o Prólogo constrói o imponente painel dos festejos 
comemorativos da tomada de Granada, fato que conclui a expansão terri-
torial da Espanha na Península Ibérica (Glória, três vezes glória à invicta 
espada/ De Fernando e Isabel, Reis da Granada), para anunciar o painel 
mais imponente de uma conquista ainda maior, a da expansão ultrama-
rina (“Glória, três vezes glória à invicta espada/ De Fernando e Isabel, 
Reis do oceano”) e apresentar o novo herói que, emulando a identidade 
heroica medieval, estabelece o novo paradigma heroico do Renascimento 
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(“Uma nave, Senhora, o mais já tenho:/ Si uma nave me dás, dar-te-ei 
um mundo”), anunciando uma nova identidade heroica e o início de uma 
nova era de conquistas.

A VIAGEM

O segundo bloco narrativo está constituído pelo relato épico da via-
gem do descobrimento, que tem início com a largada das caravelas do 
porto de Palos, sob o comando de Colombo, no Canto I, e se encerra 
com o retorno solitário da Nina ao ponto de partida, no Canto XXXIX, 
trazendo de volta à Espanha o consagrado herói do Novo mundo. Para 
acompanhar o desenrolar da viagem, vamos fazer um resumo sequencial 
dos principais acontecimentos que, encadeados no relato narrativo, assi-
nalam o percurso épico do herói. 

A Largada, sequência inicial da viagem, estende-se da partida de Palos, 
no Canto I, até a ancoragem da frota na ilha de Gomeira, no Canto IX, 
para o reparo da Nina. O eu lírico/narrador abre o Canto I com uma solene 
Invocação cristã, no estilo poético do Salmo bíblico, pedindo a Deus que 
de seu trono derrame sobre sua alma o raio vingador que transfunde em 
seu ser a essência do vate, ungindo seus lábios para o canto monumental:

Meu Deus e meu Senhor, verte em minha alma
Um raio ultrice do teu sólio divo;
Transfunde no meu ser de um vate a essência; 
Abre em meu peito um templo de harmonias; 
Unge meus lábios de formosos hinos
Neste arrojo tão grande como esse orbe
Que tento descrever! . . . Tu, que transmudas
Em brilhante jacina a infesta larva; 
Que fazes rebentar de um ovo inerte 
Condor, que no remígio excede os raios; 
Presta a meu canto o majestoso fluxo
Do pátrio rio, o bi vernal Guiena,
Que o lodo marginal converte em selvas, 
E em seu seio alimenta as verdes balsas.

Da ninfeia, rainha dos nelumbos! 
Esta empresa, Senhor, é toda tua,
E mais um epinício a teus triunfos, 
Plantados sobre a terra protegida
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Da Cruz sidérea, que previra o Dante.
Em fatídico enlevo, quando ileso.
E adeusado quebrou do inferno as portas, 
E a teus pés, aspirando a gloria eterna, 
De estrelas enflorou a excelsa fronte!

Em seguida, assinalando a missão do poeta brasileiro, vem a propo-
sição do poema que é cantar o herói injustiçado que venceu o oceano e 
descobriu o Novo Mundo, denunciar a trama de seus algozes e fazer a 
justiça poética do reconhecimento:

Abre em teus lábios, brasileiro vate,
A flor da gratidão, que a alma recende 
Em melódica essência, em altos hinos; 
Canta o pio Ostensor do Novo Mundo,
O lume do oceano tenebroso,
Que as virgens ondas perlustrando firme, 
Azares debelou, e errôneas crenças,
E co’ a destra, que o leme gloriara,
No mapa das nações traçou vidente 
Novos impérios, do porvir assombros! 

Eleva a tua voz; o feito exorna.
Do inspirado Colombo, luz da idade.
Que Gama e Gutemberg sublimaram!
Realça entre os festões de alma poesia 
A Verdade severa, e o grande exemplo.
Da gloria envilecida, e de um Rei dobre
Ingrato e desleal! Vinga esse Nauta
Que nos átrios das regias. Ofuscadas
Errante mendigou, – senhor de um Mundo! 
E mal aceito foi, quem o diria?
Desses Reis que na Europa pleiteavam
Uma nesga de terra, prodigando
No desastroso embate de mil hostes
Rios de sangue do inocente povo.

E conclui com a exortação de que o seu canto desfaça o nevoeiro que 
cobre o passado e que os quadros se mostrem em visões claras:
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Lacere-se o bulcão que empana os evos; 
Revoque-se o passado; abram-se as lousas; 
Erga o Anjo do olvido as negras azas
Que sigilam da morte a muda estancia ; 
Aos olhos de minha alma, redivivos 
Surjam os quadros dos passados tempos; 
Suspensos em visões claros se mostrem
Esses impérios da auricidia vítimas,
E da insidia feroz nefando exemplo!

Após a abertura que explicita a intenção épica do relato, tem início a 
narração com a Largada da frota:

Virginia luz dimana a estrela d’alva 
Sobre as margens do Tinto, prateando 
O dubio aspecto das sonoras aguas.
Na fronte esquiva da montanha alpina, 
Croada de espaldões, de altas ameias, 
Se dilui a sorriso matutino
Que atrai á roesse o lavrador: o dia 
Para o mundo renasce.... No oceano, 
Arfam três caravelas, transluzindo
Entre a mádida névoa o vulto alante,
E os dourados pendões no tope altivo; 
Como as larvas que o bardo caledônio 
Inspirado evocava ao som do harpejo
Nas druidas selvas da guerreira Hibernia, 
E que á lua fulgindo os elmos de ouro, 
Lampos brotavam das elísias frontes.

Em seguida, o eu lírico narrador descreve um painel de tristeza que 
serve de contexto para um coro de vozes que entoam da margem um 
lamento pungente de despedida e saudade, temor e imprecauções, que 
ocupa todo o resto do Canto I. É um coro fúnebre que expressa a concep-
ção de mundo vigente, e serve de mortalha aos nautas que se lançam no 
abismo do oceano, supostamente para a morte:

Com fúnebres lamentos, compassados, 
O crebro badalar do bronze enchia
De sonora tristeza a terra, e os muros 
Do godo santuário. Em suas naves 
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Sombrias murmurava um povo inteiro 
Funéreos responsórios; banha o templo 
O perfume das eças! No entretanto 
Ninguém baixou à terra, nem se escuta 
A consorte ulular, vagir a infância 
Sobre as faces da morte. Nas ribeiras 
Do acerbo rio que infecunda o gado,
Pelos vivos se chora, que inda há pouco 
Nos braços da amizade e da progênie 
Amor, delícia e paz ledos colhiam. 
Soluça a dor, e o pranto das famílias 
Com funesto realce extrema a cena
Do prévio funeral, em que a piedade
Concede aos vivos o que presta aos mortos

O lúgubre painel se completa no Canto II, acrescido do quadro me-
lancólico que reflete o desalento da tripulação diante do destino incerto, 
contrastando apenas com o estado de ânimo de Colombo que, com a 
certeza visionária dos eleitos, tem o peito exultante de alegria. O clima de 
medo e apreensão gerado pelo trágico acervo lendário vai suscitar peque-
nos conflitos de opinião, habilmente contornados pelo Almirante. 

Como naves de mortos tripuladas, 
A parca frota em lúgubre silencio
O mar estreia; e no aflitivo ensejo 
Em que todos imersos na tristeza 
Viam da morte a destra levantar-se 
No tenebroso pélago, um só Homem, 
Crente, animado, e de burel vestido,
Entre todos sorria esperançoso,
E esse homem sem par era Colombo. 
 
A nave e o Chefe nos demostra em tudo
A divina missão. Santa Maria
Era o nome da nave, e n’ela estava
O homem que nas aguas do baptismo 
Cristóvão se chamara: Porta Cristo! 
Sangue ligúrio de engenhosa prole,
Tinha n’alma a vidência dos eleitos,
 No peito de cristão a fé robusta,
E dos heróis o porte majestoso. 
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Pelo céo escolhido e destinado
A tão alto mister, – cousa estupenda!

No Canto III, o episódio lírico do sonho profético do herói faz a pas-
sagem do plano histórico, onde se desenrolava o painel fatídico de deses-
pero e morte, para o plano maravilhoso, onde se descortina, através de 
uma sucessão majestosa de quadros de uma rara Natureza, uma amostra 
exuberante do novo mundo, que neutraliza o painel anterior, irradiando 
vida e beleza, como no exemplo:

Sonha Colombo, e no porvir penetra:
Á sua alma em visões se abre o futuro, 
E os arcanos do tempo lhe revela.

Como a vista do Nauta se extasia
De beleza em beleza nessa estancia, 
Onde canta a natura, onde alardeia, 
Omnímoda, gentil, pomposa e grande, 
Seus divinos anais! De tronco a tronco 
Se coligam sanefas enfortidas,
Que ao brando sopro das macias auras 
Cadenceiam, e mesclam seus perfumes 
Aos vários hinos da canora estirpe;
Ou meigas abraçando os vários lenhos, 
Sobem com eles á mansão etérea!

No Canto IV surge um novo dia e o relato centra-se novamente no 
plano histórico, onde o herói vai enfrentar um novo contratempo, a Nina 
perde o leme. O evento é recebido pela tripulação como mau agouro e 
querem voltar, mas Colombo contorna a situação e resolve mudar o rumo 
para as Canárias e aportar na ilha de Gomeira para o reparo da Nina. 

Os Cantos V e VI se ocupam da manobra da frota para as Canárias, 
enfrentando no curso uma tempestade destruidora e o confronto do herói 
com uma entidade maligna que se apresenta na forma de um Guancho 
(antigo habitante das Canárias), tentando impedir a viagem. São momen-
tos de grande dramaticidade, configurados na grandiloquência épica que 
monumentaliza o relato:

O silencio da morte abafa as naves; 
Vela o terror, e as horas se eternizam 
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Na ínvia escuridão da desperança.
Veio a hora da luz: manhã e noite
N’um trevoso bulcão se confundiam!
Ar não era o do céo, mas fluido espesso 
De algar sulfúrico que mareja a peste. 
Almas afeitas ao revés e á sorte,
Peitos curtidos no suor das lidas,
Lábios que riam nos naufrágios, gemem
Qual tímida donzela, retraída
Pelo medo! Tão grande era o perigo!

Recomeça o tremor; o mar se encrespa
Em torno á ilha, e marulhado estoura,
Como o ronco do trom que abala as penhas. 
Pálida e genuflexa a chusma inteira
Ao céo envia gemebundas preces.

Pulam as ondas na revôlta praia
Em ruidosos cachões. Crespo marouço, 
Qual monte equoreo se levanta, e jorra 
Medonho satanás, que ao Pico investe, 
Batendo as largas, trovejantes azas!
Rasga o fumo da umbela, espanca em fúria
A enrediça de raios; desce, morde 
Co’a boca hiante o incendido culme, 
Que estala, e rola pelo flanco pedras 
Té ás orlas do mar. Abre-se um jono
De rubra flama e de rescaldo ardente!
Sobe o demônio, e a prumo, alonga as azas,
 Acolhendo no seio denegrido
Os vômitos do monte, qual abutre
Prelibando o festim que a artilharia
Lhe vai servir no campo após do prélio.

No Canto VII o poeta suspende a narração e assume a instância 
enunciativa na primeira pessoa para inserir comentários sobre a criação 
do poema. 

Perdoa-me, Colombo, este desvio!
Um Vate me interroga; a pátria o escuta;
E eu devo responder-lhe; antes que o tempo
As causas e os efeitos escureça.
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A intervenção poética centra o relato no plano literário, permitindo 
que o eu lírico/narrador, usando deliberadamente da elaboração meta-
linguística, transforme o ato da criação e a concepção épica do poema 
em matéria poemática, explorando os recursos formais e conceituais da 
concepção literária que contaminou essa nova manifestação do discurso 
épico. É o que faz Porto Alegre, usando esse recurso para identificar-se 
com Colombo, irmanando o herói e o poeta, vitimados pela falta de reco-
nhecimento de seus feitos, criticados e rejeitados ambos, usando a força 
imortalizadora da epopeia para entoar um canto monumental e fazer jus-
tiça ao herói e ao poeta. Investe contra os algozes do herói e os juízes do 
poeta, criticando a incapacidade dos que combatem a ideia de produzir 
uma literatura nacional, dos que insistem na concepção estreita do colo-
nialismo cultural. Reflete sobre a função libertadora da arte, sobre o ideal 
do grupo romântico e sobre sua própria obra. 

Mais importante, porém, sob o enfoque épico, é a função que a in-
tervenção poética desempenha na elaboração do poema. Além de legi-
timar a concepção literária romântica na criação de uma nova epopeia, 
antecipa uma característica fundamental do Modelo épico moderno que 
é o centramento do relato na dimensão literária da matéria épica e a es-
truturação da epopeia a partir do plano literário. Por outro lado, reproduz 
implicitamente a proposição, faz nova invocação e insere a dedicatória a 
Dom Pedro Segundo, fazendo uma nova abertura épica do poema. De 
fato, a viagem recomeça com a nova largada da frota do porto de Gomei-
ras para iniciar a inédita travessia do Atlântico. Um pequeno exemplo da 
Invocação na fala do Anjo que exorta o poeta a ignorar as circunstâncias 
contrárias e concluir sua obra:

Abraça-te co’a lira, adora a Musa, 
A Musa da harmonia, a helia virgem 
De beleza imortal, em cuja fronte 
Resplende o lume da vidência arcana!
Ameiga os seus ditames, colhe o nardo
Que seus lábios distillam, quando faliam
Á lua misteriosa, ao sol ardente, 
Ao claro rio, á nuvem fugitiva,
Á selva umbrosa, á cordilheira alpestre,
Á flor do vale, á lacrimosa fonte,
Ao mar em fúria ou na bonança alegre, 
Ao vulcão temeroso, ao negro abismo, 
Ao céo ornado do matiz dos astros,
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Ao homem transitório, e a Deus eterno.

A bandeira das artes não floreia
Nas terras de Cabral; bem como o tronco
Da palmeira vergada por pampeiro, 
Tal ela pende nesse chão formoso I 
No teu hélio país já tarda a hora
Da fé suprema que remoça as eras,
E o povo regenera. O escambo em mente, 
E os frívolos prazeres, vão gastando
O templo – o mor tesouro – e a mocidade.
A boca do orador inda bafeja
O leite escravo que libou na infância,
E o ministro ostensor respira as auras
Dos tempos feros da infeliz colônia. 
E preciso esperar: inda pleiteia
O verbo do Ipiranga! Eia, não pares; 
Eia, pintor, descreve a imensa tela 
Do oceano, do espaço, e do infinito.
Na luz dos astros, na palheta do íris,
Na terra americana tão formosa,
E em seus fastos diversos, tens mil quadros.
 Si um canto deres, que o porvir acolha,
E a pátria o guarde na memória grata, 
Filho inútil não foste, assaz fizeste.

No Canto VIII, ainda nas Canárias aprontando a frota para a nova 
largada da terra para o oceano, surge uma ilha desconhecida e Colombo, 
instigado pela tripulação, resolve aportar nela, mas a tal ilha é uma figura-
ção para o episódio lírico de Leonor, uma antiga amada de Colombo, sob 
a aparência da qual se disfarça um demônio com a intenção de seduzi-
-lo. Marcando o limite das águas navegadas com mar mítico, tal o Cabo 
Bojador, projeta o relato no plano maravilhoso, emulando a função épica 
do Adamastor:

Além de Palma, sobre a linha ardente 
Do grande mar, as formas contornava 
Outra ilha maior, de altas montanhas
Precintadas de nuvens, cujas sombras 
Negrejavam-lhe a base mal distinta. 
A alpestre corpulência do espinhaço 
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Descoberto, erriçado, e luminoso, 
Ressupino gigante afigurava
Sobre um leito de neve adormecido: 
Era terra não vista, e nem marcada
Por Lusos e Espanhóis ! Via-se apenas
Na amplidão do seu vulto um chão extenso, 
E as belezas que os montes nos prometem. 
Admirado da nova, o Nauta ansioso
A si mesmo interroga: abre os seus mapas, 
Consulta as rotas que arquivara em Lísia,
E as várias tradições, e nada encontra!
Pelo espaço brilhante a vista enfia, 
Conserva o rumo, e meditar parece.

Finalmente no Canto IX, depois do herói repelir o embuste, se dá a 
nova largada da frota e tem início a travessia do Atlântico:

Ei-lo estradando o incógnito oceano, 
Imagem do infinito e da esperança, 
Myst’riosa mansão, abismo arcano
De opostos sonhos; cristalina campa 
Da primeva existência, ora cobrindo 
Monstros enormes, leviatãs hoiTendos, 
Primogênita raça ao sol esquiva,
Que a noite aspira nas humentes selvas,
E á luz só volve em convulsões terráqueas.

Salve, oh grande oceano I vítrea lousa
Do naufrago infeliz, e ovante estrada
De Cristóvão Colombo! Oh! como és belo 
Sorrindo ás auras co’a encrespada face 
Esmaltada de lumes transitórios;
Como é be11o o teu leito recamado
De ebúrneas flores de argentinas perlas. 

Do Canto X ao XXVII se dá a narração da travessia do Atlântico, 
consumando o ousado feito histórico de Cristóvão Colombo que revelou 
ao mundo a última região continental do planeta. Núcleo matricial da 
ação heroica, a travessia teria que ser a parte mais engenhosa da concep-
ção épica do poema, suficientemente majestosa e surpreendente para a 
construção da monumentalidade épica do relato. E Porto Alegre não teme 
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a ousadia criativa, eleva seu canto aos limites poéticos da erudição e da 
grandiloquência, encadeando fatos históricos e aderências míticas no re-
lato épico da viagem inaugural do descobrimento. A transfiguração mítica 
de Colombo no herói do oceano, iniciada nos cantos anteriores com ação 
demoníaca dos episódios do Guancho e de Leonor, completa-se agora 
com o embate direto do nauta com Pamórfio, o poderoso discípulo de 
Abadão. O herói vence Pamórfio com o poder da Cruz, rouba-lhe o poder 
maligno e o submete aos caprichos de sua vontade, levando o demônio a 
propor um pacto: em troca da liberdade ele auxiliaria o nauta a cumprir 
sua missão. Firmado o pacto, o herói desce ao Inferno com Pamórfio que, 
diante dos olhos espantados do nauta, ressuscita os mortos e lhes restitui 
a fala, mostra-lhe os quadros redivivos da história do homem e das civili-
zações extintas, inclusive da América pré-colombiana, e também futuras, 
caso da América pós-colombiana, oferecendo, com base nos fundamentos 
avançados da ciência infernal, uma inusitada cosmogonia. 

Sem uma visão completa do poema, tudo isso parece um exagero 
da imaginação romântica de que Porto Alegre estava possuído, por isso, 
essa parte tem sido a menos compreendida e a mais criticada. Mas não é 
assim, não há elaboração imaginária ou ficcional, tudo isso está inserido 
na dimensão histórica ou na dimensão mítica da matéria épica, demons-
trando, portanto, criatividade poética e não o desvario insano do poeta. 
Além disso, como demonstraremos mais adiante, toda essa criatividade 
está respaldada na tradição épica, através duma ampla e oportuna emu-
lação da épica clássica de Homero, medieval de Dante e renascentista de 
Camões, e de identidades heroicas. 

A escolha de Pamórfio para guiar o herói no inferno e revelar o novo 
mundo parece estranha, mas, quando se percebe a divisão que Pamórfio 
faz entre o mundo antigo antes de Cristo, que era o domínio de seu mestre 
Abadão, e o mundo depois de Cristo, que o repele com a implantação do 
cristianismo, tudo se esclarece. A América pagã era o último recanto do pla-
neta onde Abadão exercia seu poder absoluto, o descobrimento, portanto, 
significava a cristianização dos povos americanos e a consequente expulsão 
do demônio, daí o empenho de Pamórfio para impedir a viagem do herói.

No Canto X, singrando o mar nunca navegado, começa a surgir sinais 
de terra e logo aponta no horizonte uma ilha e o herói, atendendo mais 
uma vez o apelo da marujada, concorda em tomar posse da terra avistada 
e depois seguir viagem, já que aquela não era a terra que ele buscava. 
Numa emulação da Odisseia, da mesma forma que Ulisses é recolhido 
do mar pela deusa Calipso, que se apaixona por ele e o retém por sete 
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anos na ilha de Gigia, o herói encontra na ilha uma mulher divinal que, 
para seduzi-lo oferece, entre outras coisas deslumbrantes, a imortalidade, 
emulando o episódio de Calipso e Ulisses:

A seu lado, gemendo, reclinado
Sobre o chão, lhe aparece um vulto humano!
Era de uma Mulher!!! um desses tipos
Da suprema beleza, nunca vistos 
No planeta ideal em que treinaram 
Canova e Raphael! era um abismo
De amor e sedução! N’ela encontrara
Creso, o avaro, um firmamento de ouro; 
Diógenes um trono, um riso Heráclito;
N’ela vira um Titão raiar o Olimpo, 
Homero a luz, e Alexandre um mundo!

Deixa o mar inconstante, a terra ingrata,
E vem comigo em regiões mais dignas 
Alegre deslizar vida de encantos,
Uma vida sem fim, sem dolo, nem pranto.
Dou-te uma estrela, habitação etérea, 
Maior que a lua, mais formosa e clara; 
Dou-te um planeta, virginal, sereno 
Junto á Vênus fagueira, onde só reinam 
Primaveras sem fim; onde incessante
A flor entorna as odorosas perlas 
Sobre o pomo vizinho n’um só ramo!
Dou-te campinas que floreiam gemas,
Que harmonias tintinam quando as auras 
Por elas roçam as fecundas azas;
Fontes que exalam sonorosos carmes, 
Rochedos luminosos, selvas de ouro,
E flores de Crystal, que á aurora se abrem, 
Cantando como as aves! Nessa estrela 
Sepultura não há, não há velhice;
A vida é uma perenal virtude
De amor e mocidade. Vem Colombo, 
Vem comigo viver na elísia estancia, 
Mais formosa que a terra quando jovem
Do seu sono acordando, e ao céo sorrindo, 
Ostentou a primeira primavera!
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Terás por servas diligentes aves,
Que irão frutos colher, colher mil flores,
Quando em meu colo em sonolento enleio,
Em delíquios de amor te afortunares,
E os olhos, desdenhoso, então volveres 
Para o mísero mundo que ora habitas. 
Á noite, quando a lua a face argêntea 
Para nós inclinada, vertendo a calma, 
Como fadas virão brancas falenas, 
Girando em torno pelos frescos ares,
Melodias tecer-te; e áureos insetos, 
Zumbindo acordes, animar as trevas! 
Oh! que delícia e que beleza eterna! 
Envolta em lume a natureza inteira!..

O herói, triunfando da tentação de Ulisses, recusa a imortalidade 
oferecida, emulando a identidade heroica do grego, que também foi um 
navegador imbatível, dez anos vasculhando os mares na busca obstinada 
da sua Ítaca, desafiando a vontade dos deuses e as forças adversas da 
natureza. Em seguida desmascara o demônio e o escraviza sob o poder 
da Cruz do Cristo de Deus e o obriga a revelar sua identidade: ele diz 
que seu nome é Pamórfio, discípulo de Abadão e, em troca da liberdade, 
decide mostrar as terras que o herói procura. Firmado o pacto, numa já 
esperada emulação da Divina Comédia, Colombo baixa ao inferno com 
Pamórfio que, das cinzas da morte, faz reviver diante dos seus olhos, em 
suntuosos painéis, civilizações extintas do passado, criando o contexto 
histórico que serve de suporte para a narração da história das civilizações 
da América pré-colombiana, Maia, Asteca, Inca e mesmo tribos nômades, 
animando as cidades e ressuscitando os Chefes indígenas, mostrando em 
painéis vívidos, os costumes, as crenças, incluindo a geografia e a exube-
rante flora e fauna da natureza sem par do continente. 

Não se trata de um simples relato dos eventos que o herói ouve da 
boca de Pamórfio, mas de uma representação dos eventos por seus pró-
prios personagens históricos, a que Colombo assiste como espectador 
privilegiado. As representações de eventos, históricos ou míticos, são 
mostradas nas telas dinâmicas que se sucedem em diferentes recortes cê-
nicos, vinculados uns aos outros por um motivo (humano, paisagístico 
ou temático) que serve de foco narrativo para uma fantástica montagem 
cinematográfica. Exemplos claros da técnica fílmica são os diálogos de 
Colombo e Pamórfio, comentando as telas, como no Canto XXIV:
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Sim, oh Nauta imortal, corro ao teu voto
Generoso e sublime. Terminemos 
Este grande périplo humanitário 
Co’um painel a teus olhos lisonjeiro. 
Não vês a noroeste aquele golfo, 
Como um tanque de prata recolhendo 
De trinta rios as sonoras aguas,
E á boca d’ele três formosas ilhas,
Escoltadas de outras, cujo numero
Vale os dias do ano’!
 
COLOMBO.
Sim, lá vejo
Como virgens do mar, vestindo flores,
Folgando Jedas sobre o grande oceano!

PAMORPHIO.
Não vês ainda, lá bem longe, sobre
A curva que descrevem, vagueando
Três pontinhos no mar? . . . São tuas naves;
.............................................................
Sobre o mar azulado! Mor assombro 
O feriu, quando viu na capitânia
A sua própria imagem comandando,
E á própria voz as ordens respeitadas! 
Pasmado da fiel ubiquidade,
E d’arte dos infernos, tudo observa,
Como quem do inimigo espreita a insidia! 
Viu surgirem n’uma abra os três navios; 
Viu seu vulto plantar na riba estranha
O pendão de Isabel; vi das florestas,
Cor das folhas do outono homens desnudos, 
Em doce encontro, adorações prestar-lhe, 
Abriu-lhe o peito carinhoso e insonte,
E ao gesto unir as oblações fagueiras.
Contente da visão, que um sonho elísio, 
Um ledo encanto parecia, os olhos
Por ela estende a contemplar a terra, 
Onde tudo era novo, desde o musgo
Té á copa frondente; desde o inseto
Té á fera, e ás aves nunca vistas!
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Merece uma referência obrigatória a nova intervenção poética no 
Canto XX, em que o poeta assume a instância de enunciação no presente 
da narrativa para um novo preito de saudade ao sólio pátrio, uma invoca-
ção que prepara a narração do novo mundo por Pamórfio. 

Por último, depois da apresentação da América pré-colombiana, ain-
da na tentativa de persuadir o herói do seu intento, Pamórfio submete aos 
olhos aterrorizados de Colombo, numa sucessão de quadros dramáticos e 
pungentes, a história futura da América pós-colombiana, sob a ação san-
guinária e devastadora do colonizador. A contraposição da América pré e 
pós-colombiana, que conclui a montagem épica da travessia, é majestosa 
e cruel, para qualquer cena do painel gigantesco do continente inteiro que 
Colombo olhasse, via a devastação, a impiedade e o morticínio, até que 
ferido mortalmente pela visão, fecha os olhos e desmaia nos braços de 
Pamórfio. Este aproveita para apagar tudo o que revelara da memória de 
Colombo, e o leva de volta ao comando da frota. E o episódio se encerra 
com a insidiosa vingança futura de Pamórfio: 

Em pé, de longe vendo as caravelas, 
Aprumado alcatraz parece o demo.
Tremem-lhe as vestes nos convulsos membros: 
Qual aerpifera aureola, a coma aberta
No ar lhe estampa da medusea fronte
O petrifico ódio. Anseia e geme, 
E, si pudesse, os astros lançaria
Contra a face de Deus que assim o humilha. 
Soltando ás vagas, que a seus pés remugem, 
O manto aberto que o seu bafo tisna,
Para o Nauta, já salvo, assim discorre:

Vai, coração de bronze em peito de aço, 
Teu mandato cumprir; mas não te rias. 
Só te pude vencer, cegando n’alma
A luz que evoca do passado as cenas.
Bebeste o loto, o tenebroso olvido
Em meus lábios ultrices; vive agora
Como uma alma que expia, reencarnada, 
A Tida que houve, deslembrada sempre.
O que hás visto sumiu-se. Estou vingado: 
Esquecer é morrer... Como um evento,
Que o deserto só viu, e aí finou-se. 
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Pelo inferno passaste, sem memória! 
No mar, na terra, qual funesta larva, 
A teu lado serei, rompendo o fio
Da esperança, e cavando-te incessante
A cada passo um precipício novo. 
Porei em campo as legiões traidoras 
D’áulica inveja, que em redor do trono 
Tudo inverte, retrinca, e desnatura
Com doloso artificio. Á tua gloria
Hei de o olvido opor, e a lousa escura, 
Té que o mundo teu nome desconheça. 
Gemente, á enxerga do infeliz mendigo 
Hei de arrastar-te, ambicioso ousado !
Nem abra escusa, ribeirão lodoso,
Ou bronca pedra guardara teu nome.
Em ti darei um novo exemplo ao mundo 
Do que vale na terra um dom celeste!.

Não o posso evitar; chegou a hora; 
Cairão meus altares e meus deuses,
Mas em charcos de sangue e de convícios.
Na barca de Cain, de cruz alçada, 
Sedentos monstros hão de vir cantando
Litanias de amor que insidias cobrem; 
Ver-se ha nos montes, que tão belos viste, 
Pompear o pendão do fratricídio,
E a palma do assassino tinta em sangue, 
Sobre os sólios de Manco e Acamapiztli, 
Truculentas perfídias endeusando!
Hei de unir ao soldado do evangelho 
Carnívoro mastim; e a seus latidos, 
Ha de o ibério corcel levar á guerra, 
Através das fogueiras crepitantes,
Sobre as cinzas de corpos inflamados.
Novos Sejanos, hão de dar indultos
Ao romano pretor: tanto seus crimes
Farão dos Verres olvidar a infâmia

Quem não pôde ,vencer mareia a gloria; 
Quem não pôde impedir retarda os factos, 
Inquina os meios, e perturba a marcha.
Vai-te, e prossegue: o Novo Mundo inventa;
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Que adumbrando teus passos, inflexível
Sobre ti cairei no instante azado.
De um outro Ausônio, para escarnio eterno, 
Darei o nome á grandiosa plaga,
Sem que tu, desgraçado, mesmo o saibas.

O relato da travessia se conclui com a descoberta no Canto XXVII, 
o desembarque de Colombo e a posse da terra. Do Canto XXVIII ao 
XXXVI, se dá a narração do reconhecimento e exploração da terra, o 
deslumbramento do nauta diante da exuberância da natureza nunca vista, 
o contato com os índios e uma série de eventos envolvendo os nativos e 
a tripulação, incluindo todas as descobertas e conquistas de Colombo em 
suas quatro viagens. Reproduzem-se os quadros sob a mesma técnica, 
só que agora são mais detalhados e vivos devido a proximidade de visão, 
dado o contato direto do herói com a realidade. 

Do Canto XXXVII ao XXXIX temos a narração do retorno do nauta, 
que se processa sem grandes incidentes, embora a menção de alguns de-
sentendimentos com os portugueses em Santa Maria dos Açores, superados 
com a intervenção de Dom João Segundo. O herói encontra Bartolomeu 
Dias, aporta no Restelo e é escoltado com segurança por Vasco da Gama. 

Toda a importância recai no surpreendente episódio do Infante, que 
encerra o relato épico no Canto XXXVIII, quando a Nina passa por Sa-
gres. Não só pelo reconhecimento e a sublime acolhida de Colombo na 
galeria dos heróis, mas também, e, sobretudo, pelo aparecimento da fi-
gura luminosa do Infante Dom Henrique que, em sua fala, assinala a 
conversão do sonho dos nautas eleitos em realidade histórica, fazendo a 
passagem do herói do plano maravilhoso da viagem mítica para o plano 
histórico do descobrimento. 

Nobre no gesto e no composto augusto,
Se eleva a imagem da visão sublime, 
Qual palmeira que abate o louro heroico. 
Na fronte, ungida pelo céo, rutila
A dupla aureola do valor e engenho. 
Olhar de semideus, Lucida fonte
De justiça e bondade, qual nos lábios
Sempre teve benigno; faces róseas,
Como as da virgem que sorrio na Armorica
Ouvindo o amor na apaixonada Lira; 
Braço possante, que o venablo e a penna 
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No combate e lycêo iguais mostrara; 
Peito sacrário de reais virtudes,
Adornado de um saio em que resplendem 
Em consorcio imortal a cruz, e as quinas 
Ostensoras da fé. Sobre as espaduas,
Da brilhante armadura, expande aromas
Mística Rosa, virginal emblema.
No grande Navegante pondo os olhos, 
Que dous astros no brilho pareciam, 
Dest’arte lhe falou: És tu, Colombo! 
Não te pejes de haver nos pulsos ferros,
Que o mundo e a ingratidão juntos nasceram : 
Guarda-os bem, por que Deus converte em ouro 
Os grilhões da injustiça e prepotência.
Talha o céo pelo engenho a desventura,
Foste grande na dor, sê-lo-ás na gloria. 
A voz de cem nações em coro erguida,
No velho e novo mundo, há de o teu nome
Um dia venerar: nega o destino
Ao homem de hoje o premiar tal feito.

COLOMBO.

Quem és tu, que transpões co’a voz celeste 
Minha alma das prisões iniquas do homem,
E a colocas nas glorias do futuro.

A IMAGEM.

Eu sou aquele lusitano Infante
Que d’aqui compassou o largo oceano,
E a terra engrandeceu aos olhos do homem I
Evocado por ti, venho saudar-te.

O INFANTE.

Nunca soube negar graças ao gênio,
Nem prêmios á virtude: assaz mostrei-o. 
Da Mauritânia, aonde o pé, primeiro,
Puz em Ceuta, brandindo a espada ovante 
Pela fé e o meu rei, vi claro, e Lísia 
Empório do universo! Afras correntes, 
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Preconceitos do medo e da insciência, 
Dolosas crenças e o passado escuro,
Tudo, tudo venci, abrindo a era
Que ora fechas, trazendo um Novo Mundo, 
E o grande exemplo, que o tentar é tudo! 
É nossa esta conquista, enquanto a terra 
For mãe e sepultura, enquanto os mares
O vento percorrer, e enquanto os astros
O trono de Adonai abrilhantarem.

No límpido crystal da estrela d’alva,
Espelho do porvir, mostrou-me o Anjo,
Do Evangelho custodio, o Luso em marcha: 
Colhendo preito, estadeando o cetro
Nas vertentes do Nilo, em Songo, em Moses,
Na Abissínia e Gelofia, renovando
Os triunfos de Roma! Nesse espelho,
De mística vidência, vi teu vulto,
O de Vasco da Gama, o de Pedralves, 
E o de Américo, o eterno Florentino,
Que há de seu nome dar ao Novo Mundo, 
Por ti, Colombo, descoberto agora!

COLOMBO.

Si Deus o ordena, não mereço a gloria.
Sim, imortal Infante, oh grande Henrique...”
Mal do preclaro Infante disse o nome, 
Desparece a visão! é tudo noite!
Em plêiades de estrelas luminosas
Pelo céu azulado vê Colombo
Subir a turba dos egrégios nautas,
E o seu lume assentar no firmamento! 
Para o céo, em silencio, e extasiado, 
Disse n’alma: Subi, astros de gloria, 
Faróis eternos dos vindouros nautas, 
E guiai-nos de lá por todo o sempre.”
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Ancoragem da Nina em Palos no Canto XXIX, o desembarque glorio-
so do herói e sua festejada jornada a caminho de Barcelona, onde seria 
consagrado por Fernando e Isabel, encerra o bloco 2 da viagem.

O EPÍLOGO 

A narração dos últimos dias de vida do herói no Canto XL, subjugado 
pelos caprichos de um rei injusto que lhe nega a glória e vencido pela a 
doença que lhe rouba a vida, constitui o terceiro bloco narrativo que com-
pleta a formidável montagem épica de Colombo. 

O herói aparece, dois anos após o retorno de sua viagem, no contexto 
hostil da mesma Espanha de Fernando, mas sem a presença de Isabel, a 
Rainha falecida que o protegia. Mesmo assim, despojado dos benefícios 
de sua conquista e do vigor da saúde, o herói imbatível, indobrável em 
sua vontade, enfrenta a intemperança de um rei injusto e o abatimento da 
doença, para cobrar seus direitos:

Pela última vez deixa o albergue 
Em que as dores venciam-lhe os esforços, 
Mas não seu coração e os seus direitos. 
Chega á Sevilha, e corajoso sobe 
Aquela regia, em que três anos antes 
Pisara ovante, e áquelle trono, aonde 
Sentado por seus reis, doara um mundo, 
Cujo prêmio a perfídia lhe sonega. 

A justiça concessa após a morte 
Do infeliz que sofreu da iniquidade, 
Irrisória parece, e não tem mérito 
Ante os olhos de Deus, e ante os dos homens, 
Graças não pede quem credor se julga; 
Quem, sem sangue verter, vos deu com gloria 
Um império maior que a Europa inteira! 
Fiz um contrato, que cumpri com honra; 
Vosso nome o firmou; é lei, e cumpre... 

FERNANDO 

Que além não vás, que não abuses tanto 
Da clemencia real! Tu devaneias... 
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COLOMBO 

Como quando predisse o Novo Mundo. 
Honraste-me, Senhor! descer não posso 
Sem quebra de uma lei. Meu nome uniu-se 
A um grande facto humano, a um alto exemplo, 
Desses que os tempos nunca, nunca olvidam! 

FERNANDO 

Talvez aspires igualar-me ao longe?... 

COLOMBO 

Igualar-vos em que? Onde o meu berço, 
E o trono, e a majestade, e o alto prestigio? 
Compreendo, Senhor, da intriga a auclacia, 
Mas não a crença que um tal dolo afaga!... 
Eu me retiro: vejo claro agora. 
Nunca mais me vereis, oh! nunca, nunca. 

Sorriu-se o soberano, e retirou-se; 
Mas foi seu riso o do pungido orgulho. 
A ingratidão no rei é mais que a peste: 
Trucida a fé na Pátria e na justiça; 
Alenta os vícios da ambição, e infunde 
No sangue do vassalo o egoísmo, 
Gérmen fatal da podridão das almas. 
Desgraçado heroísmo! O herói dos mares, 
O que os ventos do céo vencera sempre, 
E as lufadas da terra, cede agora 
Ao bafo de perfídia. Tanto podem 
Neste mundo infiel a astucia e o crime! 
(Canto XL, p. 721-725)

Sem conseguir usufruir dos benefícios merecidos, conforme se de-
preende do seu diálogo com o Rei, vencido na arena política dos interes-
ses reais, Colombo volta ao seu solitário albergue. Agora, recolhido ao seu 
leito de morte, sente em sã consciência a vida esvair-se do corpo, mas, ao 
mesmo tempo, projetado na aderência mítica da viagem, seu espírito se 
expande na visão profética que o acalanta. Assim, à medida que sucumbe 
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no plano histórico, a exemplo de Cristo (“Jaz o Messias do Oceano en-
fermo”), renasce no plano maravilhoso do poema, ganhando a condição 
mítica que o resgata da consumação do tempo histórico e lhe confere a 
“imortalidade” épica do herói:

N’um quarto escuso de modesto albergue,
Jaz o Messias do Oceano enfermo.
Nos pardos muros, onde apenas vêm-se
As cadeias que em prêmio lhe lançaram, 
Ressumbra ainda o sacrossanto aroma
Do incenso que ali queimara há pouco
O piloto das almas, o que outorga
Ao cristão moribundo o pão celeste.
(Canto XL, p. 726-27)

Cuidaram que sua alma se partia
À esfera imaculada, ouvindo o horrendo
Estertor de seus lábios despedido,
E de surdos gemidos compassado
Imóveis todos, sobre o leito curvos,
Nesse augusto silencio em que a esperança
A cada alento vai fugindo... viram
Manso e manso voltar-lhe a fala e o gesto,
E sereno dizer, quase sorrindo:
“Vem chegando o momento... Já pressinto
O espírito deixar a carne em ruína.
Mal vive o coração, porém minha alma
Pura e jovem se eleva e se ilumina!
Sinto na vista um horizonte infindo,
Tão claro como o sol! leio no espaço
Em brilhantes visões, letras de fogo,
Os arestos de Deus! Vejo o futuro!
Escutai-me, e guardai n’alma o que digo!
Vejo além do oceano um grande império,
E no seu pavilhão a cruz de Cristo!
Vejo guerras... e ao norte a fronte erguendo
Um colosso, que a terra e o mar invade!
Que grandezas, que leis, e que ciência...

(Canto XL, p. 729)
E quando o padre, soluçando, disse:
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Tudo está consumado – ouviu do Nauta,
Como um murmúrio de soterrea fonte:
“Nas tuas mãos, Senhor, deponho esta alma.”
Houve um grande silencio. E quando o olharam,
Tinha o Anjo da morte em seus lábios
Dado o beijo que sorve a luz da vida.
(Canto XL, p. 732)

Fechando o poema, o poeta refunde literariamente os referenciais 
históricos e simbólicos do seu canto, concluindo a construção épica da 
identidade heroica de Cristóvão Colombo, com uma nova invocação que 
faz traslado poético da memória do herói, do velho para o novo mundo:

Descansa, oh Lyra, pois findei meu canto:
Tua nota final foi uma lágrima
Ao grande iniciador do Novo Mundo,
Mártir da inveja e da perfídia humana!
Perdoa-me, Colombo, si do engenho
A imperícia excedeu o amor do vate.
Cantor das selvas, como elas rude, 
Dei-te flores silvestres, mas fagueiras,
Como o solo da pátria que te devo.
Da sidérea mansão em que fulguras
Junto ao Cruzeiro, que primeiro viste,
Cinge o manto solar e o diadema
Dos eleitos, e desce, e acolhe o metro
Do canto filial, e deposita-o
As pés do trono do brasileiro padre,
Pedro Segundo...
(Canto XL, p. 732)

O epílogo do Canto XL é de suma importância para a construção 
da unidade estrutural do poema, que, sem ele, ficaria comprometida. É 
verdade que o percurso da viagem do descobrimento tem início com a 
partida das três caravelas do porto de Palos, sob o comando de Colom-
bo, no Canto I, e se conclui com o retorno da Nina no Canto XXXIX, 
trazendo de volta o herói do oceano. Tomando o percurso da viagem 
do descobrimento, compreendido entre agosto e outubro de 1492, como 
unidade estrutural do poema, o Canto XL, narrando a morte inglória de 
Colombo dois anos após sua volta à Espanha, parece, de fato, um adendo 
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inconsequente, já que a morte de Colombo ocorreu em 1506, dois anos 
depois de retornar não da primeira, mas de sua quarta e última viagem 
(1502-1504). Cria-se então uma intencional descontinuidade histórica, 
uma vez que o poema celebra, no final do Canto XXXIX, o retorno de 
Colombo a bordo da Nina, indicando, portanto, que se trata do regresso 
da primeira viagem (agosto/outubro de 1492). Entende-se então que o 
poeta superpôs o curso das quatro viagens de Colombo no percurso épico 
da viagem inaugural, encadeando no contexto mítico do descobrimento 
todas as conquistas posteriores do herói, não só para evitar a redundância 
narrativa das diversas travessias, o que enfraqueceria o efeito impactan-
te da viagem original, mas também para utilizar o suporte estrutural da 
síntese das viagens na sobreposição dos retornos históricos do herói, e 
inserir, dessa forma, o contexto histórico da morte de Colombo na coe-
rência estrutural do poema. A concepção do poema demonstra, através 
desses recursos, nos quais se incluiu também a escolha do nome do herói 
para o título, que Porto Alegre pretendia construir a unidade estrutural 
do relato no percurso existencial da vida do herói e não no feito histórico 
do descobrimento, daí a necessidade de correlacionar a intenção épica 
de construção da identidade heroica com o compromisso de resgate da 
persona histórica, como declara na Invocação:

Eleva a tua voz; o feito exorna
Do inspirado Colombo, luz da idade
Que Gama e Gutemberg sublimaram! 
Realça entre os festões de alma poesia 
A Verdade severa, e o grande exemplo
Da gloria envilecida, e de um Rei dobre
Ingrato e desleal! Vinga esse Nauta
Que nos átrios das regias ofuscadas
Errante mendigou, –senhor de um Mundo! 
E mal aceito foi, quem o diria?
Desses Reis que na Europa pleiteavam
Uma nesga de terra, prodigando
No desastroso embate de mil hostes
Rios de sangue do inocente povo.
(Canto I, p. 58)

E também no fechamento do poema:

Descansa, oh Lyra, pois findei meu canto:
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Tua nota final foi uma lágrima
Ao grande iniciador do Novo Mundo,
Mártir da inveja e da perfídia humana!
Perdoa-me, Colombo, si do engenho
A imperícia excedeu o amor do vate.
Cantor das selvas, como elas rude, 
Dei-te flores silvestres, mas fagueiras,
Como o solo da pátria que te devo.

O resgate de Colombo, fundado em princípios teóricos que sustentam 
a permanência da epopeia no curso da literatura ocidental e no instru-
mental crítico que permite destacar os recursos poéticos de que se serviu 
o poeta para a construção épica de seu poema, lança um novo olhar revi-
sionista, isento do preconceito de gênero e de concepção literária, abrin-
do novas perspectivas de apreciação desse poema que ocupa um lugar de 
destaque no curso da épica brasileira.

 Porto Alegre deu à Literatura Brasileira o privilégio de ostentar uma 
monumental epopeia da civilização americana, primeira a contrapor a 
contextualização mítica das civilizações da América pré-colombiana ao 
contexto histórico da colonização europeia da América pós-colombiana. 
Esse recurso épico, retomado posteriormente, seja pela emulação da con-
cepção épica, seja pela referência poética à obra de Porto Alegre ou ao 
herói, confundidos metonimicamente na homonímia do título do poema, 
assinala a permanência de Colombo no curso da épica brasileira.

4. O Guesa (1884?)27, de Sousândrade28 

Trata-se de um poema composto de 13 cantos em quartetos decassilá-
bicos, sendo que os Cantos VII, XII e XIII foram dados por inacabados pelo 
autor. O esquema métrico rígido é alterado propositalmente nos episódios 
líricos e dramáticos que entremeiam os cantos. A quebra da uniformidade 
se faz pela variação métrica, estrófica e gráfica, e serve para destacar os epi-
sódios do corpo do poema, acentuando a função estrutural que desempe-
nham: fazer a passagem do plano maravilhoso para o histórico e vice-versa. 

27.  Sousândrade, Joaquim de. O Guesa. São Luis: Edições Sioge, 1979.
28.  Joaquim de Sousândrade (Gumarães, 1832 – São Luis, 1902) jornalista e poeta 
maranhense que, acrescentando ao expressivo legado de sua poesia lírica a importante 
contribuição de sua obra épica, destaca-se como um dos maiores poetas do roman-
tismo brasileiro.
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Sousândrade elabora a matéria épica literariamente, utilizando o mito 
do Guesa como estrutura de representação histórica da colonização dos 
povos americanos. Tem como dimensão mítica a lenda dos índios Mu-
íscas da Colômbia, que narra a peregrinação ritualística do Guesa, uma 
criança raptada dos pais ao nascer, educada pelos sacerdotes no templo a 
fim de cumprir as peregrinações de Bochica, o deus sol, sendo submetida 
ao sacrifício ritualístico ao completar quinze anos de idade. A lenda, res-
gatada em sua estrutura mítica, é utilizada como forma de representação 
de um novo relato histórico, o da colonização dos povos americanos, que 
lhe era, em princípio, estranho. 

Na tradição épica, são raros os exemplos em que a intervenção cria-
dora, como na Divina Comédia de Dante, projeta o poeta como herói do 
poema, já que uma participação de tal ordem exige a elaboração literária 
plena da matéria épica, processo que se tornará característico da épica 
moderna. Aqui, embora a dimensão real (história dos povos americanos) 
e a mítica (a lenda do Guesa) existam como formações autônomas no 
nível do real, a fusão de uma com a outra é processada literariamente. 
Teoricamente a natureza da matéria épica não sofre qualquer alteração: 
as duas dimensões são elaborações do real, se fizeram e se deram prontas 
ao poeta, que, fundindo-as, realizou-as literariamente no seu poema. Ou 
seja, a história dos povos americanos, manifestada no plano histórico, e a 
estrutura mítica da lenda, manifestada no plano maravilhoso, fundem-se 
na elaboração literária dos planos estruturais da epopeia. 

O Mito, na formulação de Jung, é um arquétipo, isto é, uma estrutu-
ra vazia em si mesma, um modelo hipotético de representação dos mo-
vimentos históricos concretos. Assim, a lenda do Guesa, esvaziada do 
conteúdo lendário, é resgatada em si mesma, como estrutura arquetípica, 
para representação da História da América. De modo que a fusão pro-
cessada literariamente, se não altera a natureza da matéria épica, também 
não põe em risco sua autenticidade. Sousândrade confirma a legitimidade 
da elaboração literária da lenda, afirmando:

Àqueles a quem pareceu a narrativa não ir de acordo com a lenda, 
por via do Suna, direi, pois deve-se uma palavra de crença a cada 
dúvida, que só a diferença é ter sido a antiga estrada talvez de pou-
cas milhas apenas e na planície, e ser a moderna estrada ao em tor-
no do mundo, sem que a verdade do assunto nada sofra com isso.29

29.  Revisão de Sousândrade, p. 167.
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O Suna, estrada percorrida pelo Guesa, é a estrutura mítica de repre-
sentação objetiva do percurso histórico da colonização da América. De 
igual modo, o Guesa é a estrutura mítica de representação subjetiva da 
viagem histórica do herói na América pós-colombiana. O preenchimento 
objetivo da estrada mítica é feito com o relato, em terceira pessoa, dos fa-
tos históricos, enquanto o preenchimento subjetivo da estrutura mítica do 
herói é realizado com o relato, em primeira pessoa, da vida pessoal do po-
eta. Assim, o herói habilita-se para agenciar o maravilhoso, por sua con-
dição mítica pré-colombiana, e para agenciar o histórico, pela condição 
histórica pós-colombiana, adquirida com a posse da identidade do poeta. 
Legitima-se, desse modo, a atuação do herói na América pré-colombiana, 
através da memória mítica, e também na América pós-colombiana, atra-
vés da memória histórica.

O relato, descrevendo a trajetória cíclica do Mito, parte da dimensão 
mítica pré-colombiana para a dimensão histórica pós-colombiana, retor-
nando à primeira para fechar o ciclo. As passagens de uma dimensão a 
outra são realizadas estruturalmente pelos episódios dramáticos do Ta-
tuturema no Canto II e do Inferno de Wall Street no Canto X, enquanto 
a interação entre os planos sustenta-se na alternância entre as memórias 
mítica e histórica. Os episódios dramáticos destacam-se do corpo do po-
ema pela alteração tipográfica, pela irregularidade métrica, pela variação 
estrófica e pelo plurilinguismo. 

A estrada mítica do Suna, como foi dito, possibilita a representação 
espaço-temporal da América pré-colombiana, que constitui a dimensão 
mítica da matéria épica e se manifesta no plano maravilhoso do poema, 
e do curso histórico da América pós-colombiana, que compreende a di-
mensão real da matéria épica, e se manifesta no plano histórico do poema. 
O Canto I tem início com a visão mítica da América pré-colombiana:

Eia, imaginação divina!
 Os Andes
Vulcânicos elevam cumes calvos,
Circundados de gelos, mudos, alvos,
Nuvens flutuando-que espetac’los grandes!
Lá, onde o ponto do condor negreja,
Cintilando no espaço como brilhos
D’olhos, e cai a prumo sobre os filhos
Do lhama descuidado; onde lampeja
Da tempestade o raio; onde deserto,
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O azul sertão formoso e deslumbrante,
Arde do solo incêndio, delirante
Coração vivo em céu profundo aberto!

seguindo-se da visão histórica da América pós-colombiana:

“Nos áureos tempos, nos jardins da América
Infante adoração dobrando a crença
Ante o belo sinal, nuvem ibérica
Em sua noite a envolveu ruidosa e densa.
“Cândidos Incas! Quando já campeiam
Os heróis vencedores do inocente
Índio nu; quando os templos s ‘incendeiam,
Já sem virgens, sem oiro reluzente.
etc.

O herói, também foi dito, tem uma memória pré-colombiana, que 
lhe permite agenciar a dimensão mítica, e uma memória pós-colombiana, 
que lhe possibilita agir no real histórico, de modo que, presentificado na 
primeira pessoa da instância lírica, articulando ora a memória mítica ora 
a memória histórica, o herói funde sua existência mítica com sua nova 
identidade humana. Essa primeira pessoa parece, por isso mesmo, dupla, 
mas não é, corresponde ao EU do herói que, projetado no maravilhoso e 
no histórico, tem uma existência dupla, mas uma fala única. A narração, 
na terceira pessoa, compreende os fatos históricos, a ação do herói, as 
descrições geográficas, etc., e na primeira pessoa, compreende as falas do 
herói, aspeadas no corpo do poema, recordando suas existências mítica e 
humana. Caracteriza-se, desse modo, a dupla instância de enunciação do 
eu lírico/narrador que, no desenrolar da ação heroica, compreendida no 
percurso da viagem, vai encadeando os referenciais históricos na estrutu-
ra mítica de representação,

No Canto II, o episódio dramático do Tatuturema faz a passagem 
do maravilhoso para o histórico. A estrutura mítica do ritual indígena, 
utilizada para a representação histórica, compõe uma sequência de qua-
dros ou cenas, com notação teatral (didascália). Embora as cenas sejam 
sucessivas, os fatos não o são, uma vez que o centramento na dimensão 
mítica libera o relato do espaço e do tempo históricos, projetando-o na 
atemporalidade do mito. Primeiramente o ritual indígena é narrado para 
o resgate da estrutura mítica de representação histórica:
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a) descrição do ritual indígena:

Mas, que danças! não são mais as da guerra,
Sacras danças dos fortes, rodeiando
A fogueira que estala e a, que inda aterra,
Victoria os hinos triunfais cantando:
Quando os olhos altivos lhe não choram
Ao prisioneiro, enfurecido aos gritos
Do vencedor que insulta seus avitos
Manes, que para além das serras foram.
Crepitante cauim girava ardente
E os guerreiros na gloria deliravam,
Solene e vasto o círculo cadente
Onde valor os chefes assopravam
No sacro fumo, rebramando o espaço
Oh, como eram selvagens seus gritos
Lá no meio da noite dos recitos,
Sombrio a balançar pendente o braço!
Selvagens –mas tão belos, que se sente
Um bárbaro prazer n’essa memoria
Dos grandes tempos, recordando a historia
Dos formosos guerreiros reluzentes:
Em cruentos festins, na vária festa,
Nas ledas caças ao romper da autora;
E à voz profunda que a ribeira chora
Enlanguescer, dormir saudosa sesta. ..
A voz das fontes celebrava amores!
As aves em fagueira direção
Alevantando os voos, trovadores
Cantavam a partir o coração!
(Canto II, p. 22)

b) esvaziamento do conteúdo ritualístico:

Selvagens, sim; porém tendo uma crença;
De erros ou boa, acreditando n’ela;
Hoje, se riem com fatal descrença
E a luz apagam de Tupana-estrela.
Destino das nações! um povo erguido
Dos virgens seios d’esta natureza,
Antes de haver coberto da nudeza



Formação Épica da Literatura Brasileira

165

O cinto e o coração, foi destruído:
E nem pelos combates tão feridos,
Tão sanguinárias, bárbaras usanças;
Por esta religião falsa d’esp ’ranças
Nos apóstolos seus, falsos, mentidos.
(Canto II, p. 23)

c) a estrutura mítica de representação:

Ai! vinde ver a transição dolente
Do passado ao porvir, n ’este presente!
Vinde ver do Amazonas o tesouro,
A onda vasta, os grandes vales de oiro!
Imensa solidão vedada ao mundo,
Nas chamas do equador, longe da luz!
Donde fugiu o tarbenac’lo imundo,
Mas onde ainda não abre o braço a cruz!

Abalroam a noite sonorosa
Longas vozes ondeando nas solidões; 
Ressoa a margem, taciturna, umbrosa,
D’alvoradas cantadas nos serões.
Amava o Guesa Errante esses cantares
Longínquos a desoras nas aldeias;
Se aproximava, triste, dos lugares
Tão saudosos –
 “Saltemos nas areias –
Porém, que é isto?! peste! que descoras, 
Depravas d’alma o instinto, que os perfumes
Alegram, divinizam, sobre os cumes
Das trescalantes flores d’estas horas!
“E eu vi, longe d’aqui, a morte ao seio
Da família feliz despedaçando,
Rotos os laços do mais puro enelio,
A virtude a beleza soluçando!
(Canto I, p. 23 e 24)

d) a representação histórica (todo o resto do episódio):

(MUXURANA histórica:)
–Os primeiros fizeram
As escravas de nós;
Nossas filhas roubavam,
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Logravam
E vendiam após.
(TEGUNA a s’embalar na rede e querendo sua
independência:)
–Carimbavam as faces
Bocetadas em flor,
Altos seios carnudos,
Pontudos,
Onde há sestas de amor.

(TUPINAMBÁ ansiando por um lustro nos maus
PORTUGUEZES:)
–Currupiras os cansem
No caminho ao calor,
Parintins orelhudos,
Trombudos,
Dos desertos horror! .

(ABREU-LIMA murmurando o vae victis romano:)
–São sagradas as fontes,
Lede as leis, dom Vital:
Vinte milhões de lebres
Com febres
Causa d’um pantanal.
etc.
(Canto IL, p. 25-26)

Do Canto II ao X, o relato prossegue na dimensão real, compreenden-
do a narração em terceira pessoa dos fatos históricos, e também as falas 
do herói em primeira pessoa, que referem sua condição humana. 

No Canto X, o episódio dramático do Inferno de Wall Street, a es-
trutura do ritual civilizado (pregão da bolsa de Nova Iorque), é utilizada 
para a representação mítica de quadros ou cenas, em que contracenam 
personagens do real histórico, personagens míticos do pagão clássico e 
indígena, personagens do mítico cristão, personagens literários, etc., fa-
zendo a passagem da dimensão real pós-colombiana para a dimensão 
mítica pré-colombiana. A partir daí, vai havendo um recuo no tempo, de 
acordo com a estrutura circular do mito, para abarcar a representação 
mítica da América pré-colombiana. 
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O poema tem início na dimensão mítica, com o herói preso à memó-
ria mítica e projetado na América pré-colombiana, passando no Canto 
II para a dimensão real. Do Canto II até o Canto X, o herói vivencia 
sua condição humana na primeira pessoa, e são narrados, em terceira 
pessoa, os fatos históricos compreendidos no período. Do Canto X até 
o Canto XIII, o relato vai recuando no tempo até atingir a fronteira da 
América pré-colombiana, e reentrar na dimensão mítica, fechando o ci-
clo. O Canto XIII, por isso mesmo, está todo estruturado na dimensão 
mítica pré-colombiana, as falas do herói recobram a lucidez da memória 
mítica, embora mescle em flash-back, uma ou outra vez, recordações da 
experiência histórica, ao contrário do que fazia até o Canto X, quando, 
projetado no real histórico pós-colombiano, mesclava, através do flash-
-back, lembranças da vivência mítica. 

É importante notar que a articulação da mitologia pagã indígena com 
a mitologia cristã no poema nada tem de incongruente, já que o herói 
funde em sua natureza dúplice, a memória mítica pré-colombiana com 
a memória histórica pós-colombiana. Por isso, ocorre a identificação do 
sacrifício cristão com o sacrifício mítico no Canto XII, operando a trans-
figuração que libera o herói de sua identidade histórica.

O Guesa, explicitando a intenção épica; estruturando um plano his-
tórico e um plano maravilhoso como manifestação das dimensões real e 
mítica de uma matéria épica realizada literariamente; utilizando a dupla 
instância de enunciação da matriz épica investida no discurso; apresen-
tando um herói capaz de agenciar o real histórico e o real maravilhoso; 
integrando a criação épica à expressão literária do século XIX; define-se 
como uma epopeia autêntica, igual às do passado, e, como elas, perfeita-
mente identificada com gênero épico. Constitui, ao mesmo tempo, uma 
epopeia nova e romântica, expressão artística de seu tempo, de que são 
exemplos a atribuição de sua identidade pessoal (infância, pais, amores, 
esposa, filha, ideais, etc.) ao personagem, aliando assim o gosto român-
tico de expressão da subjetividade à exigência épica da dupla condição 
do herói, e o aproveitamento da dimensão mítica do passado misterioso 
da América pré-colombiana, exigência de natureza épica, para projetar o 
sonho romântico numa era idílica e paradisíaca. 

Sousândrade, utilizando a estrutura mítica do Guesa para represen-
tação histórica da colonização dos povos americanos, contrapõe pela se-
gunda vez a América mítica pré-colombiana às Américas históricas pós-
-colombianas, emulando a obra e o herói de Porto Alegre sob a visão do 
herói pré-colombiano, e integrando, dessa forma, a ótica do colonizado 
na elaboração do relato épico. Sob a ótica cultural do colonizado, inserido 
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no curso milenar da civilização americana, o descobrimento da América 
foi apenas um deplorável episódio de sua história, daí a dura condenação 
do herói de Sousândrade imposta ao herói do descobrimento,

“Porque do nome teu não são chamadas
As flores tuas, mais que todas belas
D’entre os mares, Colombo? Por que estrelas
Tão adversas do gênio, tens murchadas
Da fronte ao derredor c’roas angélicas?
– Sendo do mundo teu bençam fagueira,
Raiou Colômbia! Anoiteceu Américas,
Quando lhe foste a maldição primeira!
Quando o primeiro Índio à escravidão
Viu-se por tuas próprias mãos vendido
E foi, desde esse instante denegrido 
No mundo novo a morte e a confusão!”
(O Guesa, Canto terceiro, p. 61)

O herói do Guesa de Sousândrade ratifica a maldição profética de 
Pamórfio ao herói do Colombo de Porto-Alegre:

“Porei em campo as legiões traidoras 
D’áulica inveja, que em redor do trono 
Tudo inverte, retrinca, e desnatura
Com doloso artificio. Á tua gloria
Hei de o olvido opor, e a lousa escura, 
Té que o mundo teu nome desconheça. 
Quem não pôde vencer mareia a gloria; 
Quem não pôde impedir retarda os factos, 
Inquina os meios, e perturba a marcha.
Vai-te, e prossegue: o Novo Mundo inventa;
Que adumbrando teus passos, inflexível
Sobre ti cairei no instante azado.
De um outro Ausônio, para escarnio eterno, 
Darei o nome á grandiosa plaga,
Sem que tu, desgraçado, mesmo o saibas.”

Por outro lado, a emulação crítica do descobrimento da América sob 
a ótica do colonizado e os recursos poéticos da nova concepção épica, 
destacados na análise do poema, atestam a surpreendente modernidade 
de O Guesa, uma autêntica epopeia romântica brasileira, que se insere le-
gitimamente no percurso da épica ocidental e no curso da épica brasileira. 
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6. o CiCLo ÉPiCo PArNASiANo-rEALiSTA

Apesar do posicionamento desencorajador da Crítica que, equivoca-
damente, decretava o esgotamento do gênero épico e reconhecia a con-
tinuidade da epopeia no romance histórico, ainda assim, à revelia desse 
juízo crítico generalizado, registra-se no curso da literatura ocidental o 
Modelo Épico Parnasiano, ou seja, uma nova manifestação do discurso 
épico no final século XIX, contaminado pela concepção literária parna-
siana. Integrado à Matriz Épica Clássica, filia-se diretamente ao Modelo 
Épico Árcade-Neoclássico e, indiretamente, aos Modelos Épicos Renas-
centista e Clássico, emulados, sob o influxo da nova concepção literária, 
no processo de integração da tradição épica ao novo modelo. 

Integram o percurso da épica brasileira pelo menos duas epopeias 
parnasianas legítimas, O caçador de esmeraldas (1902) de Olavo Bilac 
e Os bandeirantes (1906) de Batista Cepellos, que, além da importância 
historiográfica de manter a continuidade da tradição épica na Literatura 
Brasileira, se colocam também entre as primeiras realizações literárias de 
matérias épicas forjadas no contexto heroico do epos sertanista. A saga 
épica do desbravamento do sertão brasileiro, reinaugurada, quase simul-
taneamente, por Bilac e Cepellos, passa a constituir uma nova vertente 
de brasilidade que vai desempenhar, em continuidade de construção da 
identidade heroica nacional, o importante papel da vertente indianista an-
terior, inaugurada na épica arcádica e exaurida na romântica. 

Cláudio Manuel da Costa seria o primeiro a esboçar a temática ser-
tanista em Vila Rica, nos episódios da guerra dos emboabas e no de 
Borba Gato, embora ele faça menção a um poema anterior, de Grasson 
Tinoco, do qual só se conhece as quatro estofes que ele mesmo repro-
duziu no argumento histórico do seu poema. Depois dele, foi utilizada 
por Manuel de Carvalho Ramos na matéria épica de Goiânia (1896), 
mas é com a contribuição de Bilac e Cepellos que o veio sertanista será 
reconhecido como uma nova vertente de brasilidade e permanecerá no 
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curso da épica brasileira, assinalando um novo ciclo épico de constru-
ção da identidade heroica nacional. 

1. O caçador de esmeraldas (1902)30, de olavo Bilac31 

O Caçador de Esmeraldas inaugura, com o resgate da vertente épica 
do bandeirismo, que substitui em continuidade a do indianismo esgotada 
na épica romântica, uma nova etapa da épica brasileira. Bilac reconhece 
claramente, com o subtítulo “Episódio da epopeia sertanista no XVII.º 
século” aposto ao seu poema, que O Caçador de Esmeraldas, intencional-
mente limitado à realização literária da matéria épica gerada pelo gran-
dioso feito histórico de Fernão Dias Paes Leme, é apenas um episódio 
heroico colhido no contexto lendário da vertente sertanista. O poeta re-
corta do “epos” sertanista o episódio histórico da marcha de sete anos de 
Fernão Dias Paes Leme pelo sertão, centra o relato no último dia de vida 
do herói, mas narra apenas os momentos finais de sua agonia no leito de 
morte, inspirado, certamente, no modelo homérico da Ilíada, em que o 
poeta recorta um episódio do epos heroico da Guerra de Troia e narra os 
acontecimentos compreendidos num período de apenas 50 dias do último 
ano da guerra. Como o bardo grego, Bilac referencia na unidade estrutu-
ral de seu poema o contexto épico do desbravamento do sertão brasileiro.

O Caçador de Esmeraldas compõe-se de quarenta e seis sextilhas em 
versos alexandrinos clássicos, esquema rímico AABCCB, distribuídas em 
quatro cantos numerados em romano. Escrever uma epopeia, obra lite-
rária que tem como escopo a monumentalidade, com apenas 276 versos 
alexandrinos, é certamente um desafio, mas Bilac, afeito à rigorosa dis-
ciplina parnasiana da forma e à técnica realista do detalhe para configu-
ração do todo, conseguiu compactar a narrativa histórica da colonização 
do Brasil na estrutura cilíndrica do relato épico, encadeando segmentos 
históricos no fluxo caleidoscópico da imagística poética. 

No Canto I, com 11 sextilhas, o eu lírico/narrador inicia o poema com a 
Proposição de cantar a viagem épica do herói bandeirante, sutilmente objeti-
vada no memorial solene da entrada de Fernão Dias Paes Leme pelo sertão:

30.  Bilac, Olavo. O caçador de esmeraldas. In: ______. Obra reunida. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1966.
31.  Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918) nesceu e faleceu no Rio de 
Janeiro, foi jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro que, além de nacionalmente 
consagrado por sua obra lírica, deixou também uma preciosa epopeia parnasiana. 
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Foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada 
Do outono, quando a terra, em sede requeimada,
Bebera longamente as águas da estação,
– Que, em bandeira, buscando esmeralda e prata,
À frente dos peões filhos da rude mata,
Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão.

Prossegue, na segunda sextilha, com a Invocação à “Bruta Pátria” 
para inspirar o canto heroico “Do mundo por nascer” do poema, implíci-
ta, igualmente, no não menos solene memorial mítico da Pátria no liminar 
do alvorecer histórico: 

Ah! quem te vira assim, no alvorecer da vida,
Bruta Pátria, no berço, entre as selvas dormida,
No virginal pudor das primitivas eras,
Quando, aos beijos do sol, mal compreendendo o anseio 
Do mundo por nascer que trazias no seio, 
Reboavas ao tropel dos índios e das feras!

A narração tem início na terceira sextilha, com a tópica clássica do 
distanciamento narrativo “Já lá fora”, que predispõe o eu lírico/narrador 
a encadear os segmentos históricos que vão sendo referenciados no fluxo 
caleidoscópio da imagística poética para construção do relato épico que, 
girando de dentro (a Pátria bruta) para fora (a Pátria por nascer), narra 
a ação heroica dos índios na quarta sextilha e do colonizador na quinta e 
sexta, assinalando o advento do descobrimento do Brasil: 

Já lá fora, da ourela azul das enseadas,
Das angras verdes, onde as águas repousadas
Vêm, borbulhando, à flor dos cachopos cantar;
Das abras e da foz dos tumultuosos rios, 
Tomadas de pavor, dando contra os baixios,
As pirogas dos teus fugiam pelo mar...

De longe, ao duro vento opondo as largas velas,
Bailando ao furacão, vinham as caravelas,
Entre os uivos do mar e o silêncio dos astros;
E tu, do litoral, de rojo nas areias,
Vias o Oceano arfar, vias as ondas cheias
De uma palpitação de proas e de mastros.
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Continua, nas três sextilhas seguintes, a narração da ação heroica que 
dá sequência ao descobrimento, com o encadeamento dos referenciais 
históricos da luta pela posse do litoral brasileiro, que se encerra com a 
vitória do colonizador e a fuga dos índios para o sertão, conforme resume 
a sétima sextilha: 

Mais numerosa, mais audaz, de dia em dia,
Engrossava a invasão. Como a enchente bravia,
Que sobre as terras, palmo a palmo, abre o lençol
Da água devastadora, – os brancos avançavam:
E os teus filhos de bronze ante eles recuavam,
Como a sombra recua ante a invasão do sol.

A oitava sextilha resume conclusivamente a narração do segmento 
histórico do “Já lá fora”, com a finalização do relato da invasão histórica 
do litoral, e dá início à narração (“Já nas faldas”) do segmento histórico 
da marcha retroativa dos índios para o sertão: 

Já nas faldas da serra apinhavam-se aldeias;
Levantava-se a cruz sobre as alvas areias,
Onde, ao brando mover dos leques das juçaras,
Vivera e progredira a tua gente forte.
Soprara a destruição, como um vento de morte,
Desterrando os pajés, abatendo as caiçaras.

Referenciando o adentramento do índio na selva no fluxo da imagís-
tica poética, o relato começa a girar ao contrário, de fora (litoral) para 
dentro (sertão), nas sextilhas nove, dez e metade da décima primeira:

Mas além, por detrás das broncas serranias,
Na cerrada região das florestas sombrias,
Cujos troncos, rompendo as lianas e os cipós,
Alastravam no céu léguas de rama escura;
Nos matagais, em cuja horrível espessura
Só corria a anta leve e uivava a onça feroz:

Além da áspera brenha, onde as tribos errantes
À sombra maternal das árvores gigantes
Acampavam; além das sossegadas águas
Das lagoas, dormindo entre aningais floridos;
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Dos rios, acachoando em quedas e bramidos,
Mordendo os alcantis, roncando pelas fráguas;

– Aí, não ia ecoar o estrupido da luta.
E, no seio nutriz da natureza bruta,
Resguardava o pudor teu verde coração!

 Gira, por fim, sobre si mesmo, reproduzindo-se na Invocação e na 
Proposição, e fecha o Canto I com a mesma chave da abertura: 

Ah! quem te vira assim, entre as selvas sonhando,
Quando a bandeira entrou pelo teu seio, quando
Fernão Dias Pais Leme invadiu o sertão!

No Canto II (14 sextilhas), o eu lírico/narrador inicia a narração 
“Para o norte inclinando”, centrando o relato no plano maravilhoso, para 
encadear os referenciais simbólicos da mítica sertanista no curso histórico 
da viagem do herói: 

Para o norte inclinando a lombada brumosa,
Entre os nateiros jaz a serra misteriosa;
A azul Vupabuçu beija-lhe as verdes faldas,
E águas crespas, galgando abismos e barrancos
Atulhados de prata, umedecem-lhe os flancos
Em cujos socavões dormem as esmeraldas.

Verde sonho!... é a jornada ao país da Loucura!
Quantas bandeiras já, pela mesma aventura
Levadas, em tropel, na ânsia de enriquecer!
Em cada tremedal, em cada escarpa, em cada
Brenha rude, o luar beija à noite uma ossada,
Que vêm, a uivar de fome, as onças remexer...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
E sete anos, de fio em fio destramando 
O mistério, de passo em passo penetrando
O verde arcano, foi o bandeirante audaz...
– Marcha horrenda! derrota implacável e calma,
Sem uma hora de amor, estrangulando na alma
Toda a recordação do que ficava atrás!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Avante! e os aguaçais seguiam-se às florestas...
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Vinham os lamarões, as leziras funestas,
De água paralisada e decomposta ao sol,
Em cuja face, como um bando de fantasmas,
Erravam dia e noite as febres e os miasmas,
Numa ronda letal sobre o podre lençol.
Agora, o áspero morro, os caminhos fragosos...
Leve, de quando em quando, entre os troncos nodosos
Passa um plúmeo cocar, como uma ave que voa...
Uma frecha, subtil, silva e zarguncha... É a guerra!
São os índios! Retumba o eco da bruta serra
Ao tropel... E o estridor da batalha reboa
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sete anos! combatendo índios, febres, paludes,
 Feras, reptis, – contendo os sertanejos rudes,
 Dominando o furor da amotinada escolta...
 Sete anos!.. E ei-lo de volta, enfim, com o seu tesouro!
 Com que amor, contra o peito, a sacola de couro 
 Aperta, a transbordar de pedras verdes! – volta...

Então, já voltando ufano da viagem, com as preciosas pedras verdes 
achadas, o herói cai vitimado pela malária:

Mas num desvão da mata, uma tarde, ao sol posto,
Pára. Um frio livor se lhe espalha no rosto...
É a febre! O Vencedor não passará dali!
Na terra que venceu há de cair vencido:
É a febre: é a morte! E o Herói, trôpego e envelhecido,
Roto, e sem forças, cai junto do Guaicuí...

No Canto III (11 sextilhas) o eu lírico/narrador centra o relato no he-
rói vencido em seu leito de morte, assistido em sua agonia mortal apenas 
pela natureza solidária. Na última sextilha, porém, “um clarão ilumina-lhe 
a face” e tem início a transfiguração do herói: 

Fernão Dias Pais Leme agoniza. Um lamento
Chora longo, a rolar na longa voz do vento.
Mugem soturnamente as águas. O céu arde.
Trasmonta fulvo o sol. E a natureza assiste,
Na mesma solidão e na mesma hora triste,
À agonia do herói e à agonia da tarde.
Piam perto, na sombra, as aves agoireiras.
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Silvam as cobras. Longe, as feras carniceiras
Uivam nas lapas. Desce a noite, como um véu...
Pálido, no palor da luz, o sertanejo
Estorce-se no crebro e derradeiro arquejo.
– Fernão Dias Pais Leme agoniza, e olha o céu.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
E ei-la, a morte! e ei-lo, o fim! A palidez aumenta;
Fernão Dias se esvai, numa sincope lenta...
Mas, agora, um clarão ilumina-lhe a face:
E essa face cavada e magra, que a tortura
De fome e privações maceraram, – fulgura,
Como se a asa ideal de um arcanjo a roçasse

No Canto IV (10 sextilhas), o relato encadeia os referenciais simbó-
licos da marcha heroica para concluir a transfiguração mítica do herói:

Adoça-se-lhe o olhar, num fulgor indeciso:
Leve, na boca aflante, esvoaça-lhe um sorriso...
–E adelga-se o véu das sombras. O luar
Abre no horror da noite uma verde clareira.
Como para abraçar a natureza inteira,
Fernão Dias Pais Leme estira os braços no ar...

Verdes, os astros no alto abrem-se em verdes chamas;
Verdes, na verde mata, embalançam-se as ramas;
E flores verdes no ar brandamente se movem;
Chispam verdes fuzis riscando o céu sombrio;
Em esmeraldas flui a água verde do rio,
E do céu, todo verde, as esmeraldas chovem...

E é uma ressurreição! O corpo se levanta:
Nos olhos, já sem luz, a vida exsurge e canta!
E esse destroço humano, esse pouco de pó
Contra a destruição se aferra à vida, e luta,
E treme, e cresce, e brilha, e afia o ouvido, e escuta
A voz, que na solidão só ele escuta, – só:

O relato, centrado no plano maravilhoso, gira para o futuro, e o ban-
deirante agonizante ouve a voz misteriosa (da Pátria) que lhe confere, 
pela heroica conquista do sertão, a imortalidade épica do herói: “Violador 
de sertões, plantador de cidades/Dentro do coração da Pátria viverás!”: 
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“Morre! Morrem-te às mãos as pedras desejadas,
Desfeitas como um sonho, e em lodo desmanchadas...
Que importa? dorme em paz, que o teu labor é findo!
Nos campos, no pendor das montanhas fragosas,
Como um grande colar de esmeraldas gloriosas,
As tuas povoações se estenderão fulgindo!

Morre! tu viverás nas estradas que abriste!
Teu nome rolará no largo choro triste 
Da água do Guaicuí... Morre, Conquistador!
Viverás quando, feito em seiva o sangue, aos ares
Subires, e, nutrindo uma árvore, cantares
Numa ramada verde entre um ninho e uma flor!

Morre! germinarão as sagradas sementes
Das gotas de suor, das lágrimas ardentes!
Hão de frutificar as fomes e as vigílias!
E um dia, povoada a terra em que deitas,
Quando, aos beijos do sol, sobrarem as colheitas,
Quando, aos beijos do amor, crescerem as famílias,

Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas,
No esto da multidão, no tumultuar das ruas,
No clamor do trabalho e nos hinos de paz!
E, subjugando o olvido, através das idades,
Violador de sertões, plantador de cidades,
Dentro do coração da Pátria viverás!”

Na última sextilha, o relato volta ao presente histórico da narrativa 
para agasalhar o herói vitorioso no seio maternal da Pátria por nascer, e 
fechar o poema:

Cala-se a estranha voz. Dorme de novo tudo.
Agora, a deslizar pelo arvoredo mudo,
Como um choro de prata algente o luar escorre.
E sereno, feliz, no maternal regaço
Da terra, sob a paz estrelada do espaço,
Fernão Dias Pais Leme os olhos cerra. E morre.

Bilac compreendeu que para criar uma nova epopeia brasileira, que 
dessa continuidade à construção da identidade heroica romântica, era 
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necessário buscar uma nova vertente de brasilidade que ele encontrou 
no veio sertanista. O Caçador de Esmeraldas é uma nova epopeia em sua 
concepção e realização literária, que contribui para a formação da iden-
tidade heroica nacional e inaugura uma nova etapa da épica brasileira.

 
2. Os bandeirantes32 (1906), de Batista Cepellos33 

Os bandeirantes são uma epopeia legítima, parnasiana pela concepção 
literária, construída sob uma concepção de epopeia que renova a tradi-
ção épica no curso da Literatura Brasileira. Explicita a intenção épica 
através dos recursos tradicionais que inserem o poema no curso da épica 
ocidental, tais como proposição, invocação e emulação da tradição épica 
clássica e renascentista. Também se insere no curso de formação da épica 
brasileira com a realização literária do bandeirismo, nova vertente épica 
de construção da identidade heroica brasileira, que substitui em continui-
dade a vertente indianista anterior, exaurida na épica romântica. 

Batista Cepellos utiliza a estrutura mítica do epos sertanista para a re-
presentação histórica do desbravamento do sertão brasileiro, configuran-
do os referenciais históricos e simbólicos do bandeirismo na elaboração de 
episódios épicos e líricos independentes, mas que, encadeados uns aos ou-
tros no curso da ação heroica, constroem um novo relato épico. Nos epi-
sódios épicos, o eu lírico/narrador evoca o herói no seu contexto histórico, 
individualizado em seus respectivos feitos, e, nos episódios líricos, evoca a 
aderência mítica do bandeirismo no contexto maravilhoso do sertão. Mas, 
enlaçando os episódios épicos e líricos no relato épico, projeta a formação 
da nova identidade heroica no contexto simbólico do expansionismo.

O poeta não concebe o bandeirismo como um fato histórico localizado 
e consumado no passado, mas como uma vertente perene de brasilidade 
que consagrou os bandeirantes “plantadores de cidades” e muitos outros 
heróis do expansionismo brasileiro, antes e depois deles, e que podem ser, 
independentemente dos contextos históricos a que estejam vinculados, evo-
cados na estrutura mítica de representação histórica do bandeirismo.

A Proposição metalinguística do “Prólogo”, soneto de abertura do 
poema, reproduz a reação do poeta que, constatando um momento deca-

32.  Cepellos, Batista. Os bandeirantes. 3. ed. Paris – Rio de Janeiro: H. Garnier, 
1911. Todas as citações foram tiradas dessa edição.
33.  Manuel Batista Cepellos nasceu 1872, na Vila Cutia, Estado de São Paulo, e 
faleceu em 1915 no Rio de Janeiro. Foi poeta, contista, romancista, cronista e drama-
turgo, e deixou uma obra bastante significativa.
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dente da História da Pátria brasileira, sente a necessidade de um poema 
que fizesse ressurgir o passado heroico do povo no contexto histórico do 
presente “mesquinho”, em forma de sustentação e continuidade da gló-
ria passada. O poeta, consciente de que lhe cabe tal incumbência, já que 
“nasceu fadado para a glória” e “Rasga um novo horizonte e caminha na 
frente!”, vai buscar a motivação épica nos “feitos e as ações, que honram 
a nossa gente” daquela “geração de ilustres Bandeirantes!”, e opta pela 
epopeia, a forma poética adequada à celebração do canto heroico. 

Na existência de um povo há um momento da História,
Em que, para fugir ao mesquinho presente,
O poeta, que nasceu fadado para a glória,
Rasga um novo horizonte e caminha na frente!

Desdenhando do amor a paixão transitória,
Que tem a duração de uma idade somente,
Minha Musa prefere evocar a memória,
Os feitos e as ações, que honram a nossa gente.

Assim, para esquecer os meus dias escuros,
Mergulhei no passado, e vivi no passado,
Sentindo e respirando outros ares mais puros...

Alfarrábios abri, pelas velhas estantes,
 E logo me surgiu, num plano iluminado,
Aquela geração de ilustres Bandeirantes!

Na Proposição que abre o episódio lírico “Mata Virgem”, a entrada do 
eu lírico/narrador com sua Musa pelo sertão é um recurso poético legítimo 
de que se serve o poeta para reconstruir, no curso épico da viagem, a estru-
tura mítica do epos sertanista que será utilizada como forma de represen-
tação histórica do bandeirismo. Assim construído, o sertão constitui uma 
aderência mítica natural que projeta o relato da marcha histórica dos ban-
deirantes no plano maravilhoso, conferindo-lhes o estatuto épico do herói. 

Musa, vamos sentir a poesia severa 
Na selva americana, onde o jaguar impera, 
E onde se pode amar a forte Natureza,
Na sua mais completa e soberba grandeza!
Entremos. Tudo dorme, entre as colunas graves,
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Envolto na penumbra imponente das naves;
E, como procurando impedir nosso passo,
As largas folhas tem uma dureza de aço!
Apesar disso, adiante. Eis um trilho perfeito,
Que bem nos pode guiar, embora seja estreito:
Enfiemo-nos por ele, através desses troncos,
Que não podiam ser mais altos nem mais broncos!
Perder-se é naufragar. Atenção e cautela.
Que seria de nós, sem bússola e sem vela,
Na glauca vastidão desta imensa folhagem,
Que treme, a se estorcer, numa gula selvagem? 

A construção literária da estrutura mítica do epos sertanista, reproduzi-
da no fluxo da imagística poética, se processa à medida que o eu lírico/nar-
rador, embrenhando-se cada vez mais na floresta, vivencia o enfrentamento 
da natureza hostil e misteriosa, antropomorfizada nas figuras fantasmagóri-
cas e brutas de sua flora e nos seres selvagens e monstruosos de sua fauna, 
e ainda as ameaças fatais das doenças e do índio feroz. Mas esses mesmos 
obstáculos intransponíveis, que só podem ser vencidos pelos heróis, em ou-
tros momentos contemplativos da viagem, são deslumbrantes e fantásticos. 

Contemplemos, em torno, a paisagem robusta; 
É tão grande, que esmaga; é tão forte, que assusta! 
Figueiras colossais, cujo toro é tão bruto, 
Que, estendido no chão, como um vasto aqueduto, 
Pode um carro de boi com três juntas possantes 
Passar por cima dele á vontade. Alarmantes 
Paus d’alho, cuja fronde é o mais firme dos tetos, 
Grande para acampar dois batalhões completos! 
Vês uma árvore, além, dominando no espaço? 
Pendem da sua copa, através do embaraço 
Dos ramos, os cipós, cruzando fio a fio: 

E o tronco, assim, parece o mastro de um navio... 
Pendentes dos cipós, os macacos em bando 
Pulam com pé veloz, descaindo ou grimpando... 
E é o mesmo que se ver, num porto de paragem, 
O lesto manobrar da lesta marinhagem; 
E enfim, para tornar completa a semelhança, 
A grande arvore, em cima, o topete balança, 
E, em baixo, densa e unida, a frondagem viçosa 
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Se estende, a bambolear, pesada e preguiçosa, 
E em tudo parecida a um vasto e verde oceano, 
Que ondeia no langor de um repleto ofidiano...

A integração da natureza na ação heroica do relato, que ocorre nesse 
e nos demais episódios, fortalece o potencial poético da brasilidade em 
relação ao tradicional aproveitamento meramente descritivo do cenário 
natural. Outro aspecto importante de se notar é a mescla intencional da 
aderência mítica do mar dos navegadores com a do sertão dos bandeiran-
tes, fundidas no fluxo da ação heroica do expansionismo. 

Nos trechos que se seguem, verifica-se também a projeção da aderên-
cia mítica cristã na elaboração épica do maravilhoso sertanista: 

Ainda vai alto o sol. A tarde é muito longa. 
Por isso, enquanto além a estridente araponga, 
Do cimo de um ipê, que de flores se adorna, 
Grita, como a bater numa férrea bigorna, 
Sentemo-nos aqui, nestas velhas raízes, 
Para viver com Deus umas horas felizes... 
Apraz-me a solidão e o silencio fecundo 
Da mata, aonde não chega a voz torpe do mundo. 
Livre como um falcão, rebelde como o vento, 
Num surto rijo e audaz, solto o meu pensamento, 
E sinto na cabeça uma nova centelha, 
E, no sangue, a explosão de uma aurora vermelha! 
Incham-se-me os pulmões num folego de Homero! 
E, enquanto o coração pulsa firme e sincero, 
E’ grato alevantar os olhos para cima, 
Vaticinando o bem da hora que se aproxima 
E, á larga, pincelando, a tintas vitoriosas, 
Um quadro em que se beba a frescura das rosas... 

Todo o homem pensador, desde remotos dias, 
Sábios como Platão, profetas como Elias, 
Foram fitar a luz do cimo dos Horebes, 
Longe das seduções e do rumor das plebes! 
Assim, bem conhecendo o barro de que é feito 
O triste coração do homem, tigre perfeito, 
Jesus, que tinha o alvor de um casto lírio aberto, 
Foi se purificar no seio do deserto!
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E era de fronte ao céu, nos jardins em sossegos, 
Que jorrava o saber dos filósofos gregos, 
Semeando a luz da ciência á luz do sol amigo, 
Como um bom lavrador que semeia o seu trigo... 
O homem, para caldear a fibra da Vontade, 
Dizer algo de novo á velha humanidade, 
E’ preciso fazer como São João Baptista 
E afiar na solidão a espada da conquista, 
Comer do negro pão, beber da amarga esponja, 
Fechando o sentimento á vaidade e á lisonja! 
Quantas claras lições, séculos de trabalhos, 
Não estão a pingar destes recurvos galhos, 
Quem sabe? Desde Adão, o homem, desde a inocência, 
‘a arvore tem colhido o bom furto da ciência, 
Pois numa folha seca ou num ramo que estala, 
Semelhante a uma voz conhecida que fala, 
Ou no simples cair de uma fruita madura, 
De repente uma lei do Universo fulgura... 
Assim Newton, deitado á sombra da macieira, 
Tem a revelação de uma teoria inteira 
Numa podre maçã, que, num dado momento, 
Lá um ramo caiu, á passagem do vento... 
Na mata, o que nos causa um grande êxtase mudo 
E’ o contraste violento, a ressaltar de tudo.

O eu lírico/narrador, invertendo o foco narrativo de dentro do ser-
tão para a visão contemplativa de fora, vai retornando com sua Musa da 
viagem fantástica, até centrar o relato no presente histórico da narrativa:

E a noite cai, por fim. Vem nas aragens finas 
Um perfume sensual de ervas e de resinas 
Que o sol amachucou durante o dia inteiro. 
Ai! sente-se um langor, respirando esse cheiro, 
Como si a nossa fronte, a pender de cansaço, 
Rolasse com prazer na quentura de um braço 
Dai a pouco, aparece a lua branca e plena, 
Que fica a rebrilhar, sonhadora e serena, 
Acima de um granito, onde irradia tanto, 
Que lembra um resplendor á cabeça de um santo... 
Mas eu não tenho a fibra e o instinto de uma fera, 
De um cego destruidor que mata e dilacera, 
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Deixando em seu caminho, em cada pedra e arbusto, 
O sangue e a maldição, o desespero e o susto! 
Quero, por onde passe, a caricia dos ramos, 
A pureza da fonte e a voz dos gaturamos; 
Quero beber a cor na viçosa frescura 
Do verde que sorri, no meio da verdura, 
E escutar em silencio o zumbir de um besouro, 
Bailando á luz do sol, catasolado de ouro... 
Borboletas azuis como os olhos bem ditos 
Que têm a vastidão e a cor dos infinitos, 
Borboletas azuis, meu olhar é a criança 
Que corre atrás de vós e debalde se cansa!
Quero que não temais assim minha presença: 
Venha uma só de vós e aqui fique suspensa, 
Neste galho, a tremer, como um laço de fita 
Que se vê palpitar numa trança bonita; 
Quero o beijo da flor, que descansa pendida, 
Quero, em suma, viver na comunhão da vida, 
Nas atrações do amor, que é a suprema beleza, 
Amando a rosa e o musgo, amando a Natureza, 
Que me não pode amar, porque me não compreende 
Mas a quem meu amor fortemente me prende! 

Contemplo como artista e adoro como poeta, 
De quem a solidão é a musa predileta, 
A selva secular, no seu viço perene, 
Ou envolta no véu de um mistério solene. 
Muitas vezes, a sós, neste ambiente velado, 
Eu fico a meditar nas cousas do Passado, 
E, a uma réstea de luz, que á ramagem colora, 
Eu vejo de repente um fantasma de outrora... , 

A bandeira poética, configurada na marcha épica do eu lírico/narra-
dor com sua musa no seio da mata virgem, reconstrói o momento mítico 
fundacional do bandeirismo no contexto fantástico do sertão brasileiro, 
ao mesmo tempo deslumbrante e aterrador, de onde vão surgir os heróis 
conquistadores do passado, que desvendaram, em triunfo, os mistérios e 
os esplendores das florestas tropicais: 

Mata virgem! aqui, foi o enorme cenário 
Em que, na inspiração de um sonho extraordinário, 
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Sulcaram sem descanso as Bandeiras Paulistas, 
Na heroica e pertinaz façanha das Conquistas! 
Foi aqui, no sertão, que o Bandeirante calmo 
Dia a dia lutou e venceu palmo a palmo,
Dobrando a secular floresta brasileira, 
Como um vento que dobra uma seara ligeira, 
E abrindo com denodo, á geração futura, 
Um caminho de luz através da espessura!

No episódio épico de “O conquistador”, surge o primeiro herói do 
poema, o bandeirante Raposo Tavares, devidamente individualizado em 
seus respectivos feitos históricos. Esse episódio, em oitava-rima camonia-
na, emula a épica renascentista intencionalmente para fundir a aderência 
mítica do mar dos navegadores na aderência mítica do sertão dos bandei-
rantes, projetando os descobridores e os conquistadores na ação heroica 
do expansionismo luso e brasileiro. Eis a Proposição:

Por selvas nunca dantes palmilhadas,
As famosas Bandeiras dos paulistas,
Ao sopro das ambições alevantadas,
Marchavam de conquistas e conquistas;
E o pico das montanhas agulhadas,
Desafiando os valentes sertanistas,
Como um dedo de pedra, no ar suspenso,
Era a baliza do sertão imenso.

Para narrar a sobre-humana empresa,
Daqueles destemidos corações,
Ora busco uma nobre singeleza,
Ora calço os coturnos de Camões;
De maneira que a língua portuguesa, 
Numa orquestra de intensas vibrações,
Cante no bronze do meu verso ufano,
Como canta no verso de Herculano!

Em seguida vem uma grave Invocação recriminatória à Pátria:

Ah! pátria brasileira! hoje figuras 
Na vanguarda do Novo Continente, 
E, esquecendo o passado, não procuras 
Honrar o nome dessa heroica gente, 
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Que te arrancou das verdes espessuras, 
Como o mergulhador, no mar do Oriente, 
Afunda, a se bater de fragua em fragua, 
E uma pérola arranca átona d’agua! 

A ingratidão e a inveja (homens mesquinhos!)
Sempre hão de ser o trágico laurel, 
Que á fronte de Jesus cobre de espinhos 
E á boca da Verdade enche de fel; 
Deixa Homero a vagar pelos caminhos, 
No abandono da sorte mais cruel, 
E faz com que Cipião um dia exclame: 
“Não te lego os meus ossos, pátria infame!”

E, após a condenação crítica da ingratidão da Pátria em relação aos 
heróis que a fizeram grande e soberana, o eu lírico/narrador declara a 
intenção épica do seu canto:

Mas se os homens vos negam monumentos, 
Meus ilustres Avós conquistadores, 
Semearei vossa fama aos quatro ventos, 
Na forte envergadura dos condores, 
E quem lê estes versos marulhentos 
Há de ouvir um marulho de tambores
Ha de enxergar, como no tempo heleno, 
A gloria em três relâmpagos de gênio!

Nas três oitavas seguintes, o eu lírico/narrador constrói a identidade 
heroica do bandeirante Raposo Tavares, utilizando a aderência mítica da 
épica clássica: 

Se há um primeiro lugar nesta epopeia, 
Cabe a Antônio Raposo esse lugar, 
Que entre os vultos da heroica Paulicéia 
Se destaca, brilhante e singular: 
Bem merece, de facto, uma odisseia,
Esse glorioso lutador sem par, 
Que, espalmando em S. Paulo as azas grandes, 
Vai pousar no pináculo dos Andes! 

Afrontando á serpente e á suçuarana, 
Mergulha na espessura das ramagens, 
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E, na gloriosa Redução Indiana, 
Vence e reduz mais de cem mil selvagens; 
Depois, no ardor de uma bravura insana, 
Eis que invade o Peru, força passagens, 
Extermina espanhóis e, ousadamente, 
Prossegue na jornada para a frente! 

Da Natureza as rígidas entranhas 
Rompe, como um feroz desvirgador, 
E enquanto, do cabeço das montanhas, 
Lança em torno um olhar dominador, 
Planeja novas lutas e façanhas, 
Afiando as garras de conquistador: 
Até que surge nas remotas zonas 
Onde correm as águas do Amazonas, 

Nas oitavas seguintes, tem início a narração dos feitos do herói ban-
deirante que, emulando a identidade heroica do navegador grego, se in-
sere no contexto épico do expansionismo:

E ei-lo, numa jangada perigosa, 
Sobre aquela marítima planura... 
Guaia-lhe aos pés a música horrorosa
Dos crespos vagalhões de imensa altura, 
E o herói, de pé, numa atitude airosa, 
Não vacila, não treme, não murmura, 
Mas, corno um novo Ulysses, calmo e atento, 
Deixa que ruja o bárbaro elemento!

Voga, valsando á voz da ventania, 
A rude embarcação. Ora um boléu 
Atira-a aos dentes de uma penedia, 
Que a espuma a recobre, como um véu. 
E o tempo vai passando, dia a dia, 
Enquanto, num medonho macaréu, 
A água, rasgando as abismais entranhas, 
Vai parindo montanhas e montanhas! 

O embate brutal prossegue terrível e assustador a cada passo, e o herói 
inquebrantável vai desbravando em sua marcha heroica o sertão brasileiro:
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Por vezes, de entre um bosque ramalhudo, 
Que, junto ao rio, como um rio ondeia, 
Feios selvagens de quadril desnudo, 
Manejando uma flecha, que se arqueia, 
Olham roda, examinando tudo... 
E, na praia, se arrasta, sobre a areia
Enchendo o chão de riscos e de rugas
Uma frota de enormes tartarugas

Debalde o enfurecido mato grosso 
Procura castigar-lhe o atrevimento, 
E, como o Adamastor, ergue o pescoço 
Um monte, que faz sombra ao firmamento: 
O Paulista lá vai, dobra o colosso, 
Norteado por um forte pensamento, 
E elefantinamente ergue a cabeça, 
E rasga o seio da floresta espessa! 

Fura a garganta dos despenhadeiros, 
Em cujos pavorosos sola pões 
Rolam rugindo rápidos ribeiros, 
Espadanando as aguas em cachões! 
Outras vezes, encontra, hospitaleiros, 
Sítios amáveis como corações, 
Onde, em gostosa languidez, dormita, 
Como num colo de mulher bonita.

Num momento de iluminação, a Natureza, como que agradecida, 
arrebata o pensamento do herói numa antecipação profética das glórias 
futuras do conquistador: 

Linda é a luz da manhã, doirando as matas, 
Acendendo os orvalhos matutinos 
E irisando o respiro das cascatas. 
Hinos de vida, luminosos hinos 
Sobem da terra, em melodias gratas, 
Como um sonoro bimbalhar de sinos, 
E o herói medita, ébrio de luz e aroma, 
Em cidades maiores do que Roma!
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No epílogo das três últimas oitavas, o eu lírico/narrador contempla 
o bandeirante em seu retorno e encerra o episódio com a sagração épica 
do herói:

E assim vencem. Por certo que há um segredo
Nessas feituras imortais, que até 
Dão a ideia de um mar e de um rochedo 
Posto no mar, gloriosamente em pé! 
Causam deslumbramento e causam medo 
A’ minha geração de pouca fé 
Esses homens de egrégia heroicidade, 
Cuja força reside na vontade! 

E um dia (são passados tantos anos!) 
Chega Raposo á pátria bem-querida, 
Mas, na fronte e no olhar, revela os danos 
Da sua errante e trabalhosa vida! 
Partiu moço e gentil, cheio de enganos, 
E em decadência tal volve da lida, 
que até mesmo os parentes, nesse instante, 
Desconhecem o velho Bandeirante! 

Enfim, Conquistador de imenso porte, 
Na terra do teu berço fica em paz! 
Quem tantas vezes desafiou á morte 
E nunca soube dar um passo atrás
Quem segue um sonho assim, másculo forte
Executando um pensamento audaz, 
Foi grande, na terrena trajetória, 
E para sempre viverá na Historia!

O episódio lírico “A partida da monção” evoca o momento mágico da 
partida das bandeiras: 

Abre-se, como um lírio, a manhã vaporosa... 
Aos poucos, vão surgindo, em vago lineamento, 
As montanhas, além, num fundo cor de rosa, 
Que ourela a fimbria azul do claro firmamento. 

Ei-los que vão partir: é chegado o momento, 
E cada embarcação parece uma ave ansiosa, 
Sacudindo á caricia amorável do vento 
A vela que espaneja, ufana e aventurosa! 
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Ei-los que vão partir, os ousados paulistas, 
Rasgando nos sertões um sulco de bravura 
E desfraldando no ar o pendão das conquistas! 

E, serenos, do céu, entre as nevoas espessas, 
Desce a luz da manhã, como a benção da Altura, 
Nimbando-lhes de gloria as altivas cabeças! 

No episódio épico “O Anhanguera”, em versos alexandrinos com 
rima emparelhada, inspirado no lendário episódio da explosão do barril 
de aguardente, surge o herói bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva na 
estrutura mítica de representação:

Por onde ele passava e a sua tenda erguia, 
Uma cidade em flor, de repente, surgia... 
Certa vez ele foi, numa conquista audaz, 
Chefiando uma bandeira, em rumo de Goiás; 
E, depois de varar medonhas solidões, 
Com grande sofrimento e grandes privações, 
Chegando a uma figueira, arqueada como um forno, 
A companha fez alto e derramou-se em torno... 
E os destemidos peões, como num bom quartel, 
Acamparam; porém, a noite foi cruel: 
No céu, calamitoso, um trombázio arrebenta, 
E, aos riscos de fuzis, desaba uma tormenta! 
E eles, presos ali, naquele ermo logar, 
Tinham a sensação de um naufrágio no mar, 
Sob um vento feroz, no meio de alaridos, 
Ao roufenho ranger dos mastros abatidos! 
A noite foi cruel. Molhados, seminus, 
Assim que no arredor cantaram os urús, 
E vinha a madrugada, esplendida e formosa, 
Enfiando na clareira os dedos cor de rosa, 
E tudo despertava, alegre e juvenil, 
Desde a múrmura fonte ao pássaro gazil,

Nos delicados versos alexandrinos alternados do episódio lírico de “O 
Tietê”, a voz secular do velho rio integra a instância de enunciação do eu 
lírico/narrador para contar a história de São Paulo, do passado glorioso 
do bandeirismo ao presente “mesquinho” de hoje, que guarda de memó-
ria. Pela evocação mítica do expansionismo que contrapõe o passado ao 
presente, vale reproduzir o poema inteiro, que fala por si mesmo: 
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De tarde, quando o sol poucos brilhos expande, 
Sozinho, a meditar em tanto não sei quê, 
Tomo o rumo da Luz, vou até á Ponte Grande, 
A fim de conversar com o meu velho Tietê... 

A cabeça recosto, e, por cima da grade, 
Vejo as aguas em todo o seu largo trajeto; 
Então, ele me conta a história da Cidade, 
Como um velho guerreiro a distrair o neto... 

Cofiando lentamente a barba de cem anos, 
O bom velho me conta essa história, e também 
Fala do tempo de hoje e dos seus desenganos, 
Mas não fica zangado e não xinga ninguém. 

Refere-se ás Monções que ele, soberbamente, 
Tantas vezes levou, na faina das conquistas, 
Escutando pulsar o coração valente 
Daquela geração de valentes paulistas! 

Tempo em que, num tropel, num bizarro alvoroço 
De armas e embarcações, como agora não ha, 
Partiu para o sertão, rumo de Matogrosso, 
Paschoal Moreira, fundador de Cuiabá. 

E a Cidade crescia. Ora os pais em que pensam? 
Ele vendo-a crescer, dava-lhe mais ternura, 
Quando a filha jovial vinha pedir-lhe a bênção; 
Mas agora cresceu; nunca mais o procura! 

E por isso, arrastando o lamento das aguas, 
De parcel em parcel, de cachão em cachão, 
Vai levando no seio outro rio de mágoas, 
Ao qual não sobre doura a espuma da ilusão. 

Meu ingênuo Tietê! o progresso o apavora! 
Por toda a parte vê traves e encanamento, 
E, por isso, a tremer, todo nervoso, implora 
Que lhe não vão tapar o azul do firmamento!

Que importa a ingratidão da Cidade querida, 
Que, de longe, lhe mostra os altivos torreões? 
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Enquanto ele tiver uma gota de vida 
Ha de beijar-lhe os pés, cheio de comoções! 

Tem saudades também o desditoso Rio! 
E então a sua voz é de cortar rochedo, 
Quando, quase a chorar, num longo murmúrio, 
Começa a recitar Alvares de Azevedo I 

Muitas vezes aqui, sob a calma divina 
De um divino luar, cândido como um véu, 
Castro Alves, levantando a cabeça leonina, 
Se punha a interpelar as estrelas do céu! 

Mas agora só escuta uma horrenda algarvia, 
No bárbaro vozeio dos bandos invasores. 
Oh tempos de Albuquerque! oh pobreza e alegria, 
Quando Piratininga era um cabaz de flores! 

Então, remos ao léu, descia a serenata, 
Em macio langor, em macio langor... 
E uma voz de mulher, como um jorro de prata, 
Espalhava no ambiente um queixume de amor. 

A’ margem da corrente, uma gostosa sombra 
Descia dos bambus, arqueados de indolência; 
E dois noivos, ali, na doçura da alfombra, 
Abriam a alma em flor, como um vidro de essência. 

Antes nunca deixasse o veio transparente 
Em que um dia nasceu e até hoje bem diz!
Ah corrente fatal! Ah teimosa corrente, 
Que o fez grande de mais para ser infeliz!

Essa mesma intenção épica que motivou o poema, aparece reforçada 
no episódio lírico “São Paulo Antigo”: 

Minha terra famosa como Athenas, 
Ninho altíssimo de águias e condores! 
Doce pátria das languidas morenas, 
De Bandeirantes e Conquistadores I 
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Filha de Anchieta a balbuciar no seio 
De soturnas muralhas religiosas, 
Foi teu berço uma igreja, erguida em meio 
De virentes palmeiras acenosas... 

Assim nasceste nesses tempos idos, 
Quando, pelo sertão metendo a testa, 
Catequistas e Infantes aguerridos 
Marinhavam no oceano da floresta. 

Daqui, na irradiação de um sol a pino, 
Teu gênio se espalhou de sul a norte; 
E, ao progresso imortal erguendo um hino, 
Fundavas um país imenso e forte! 

Extinta geração! – homens d’antanho, 
Cuja fama, sem macula nos chega! 
Infelizmente, este servil rebanho 
Nem pó de compreender vossa alma grega! 

Enfim, é sempre doce e confortante 
Recostar a cabeça pensativa, 
E ver passar, num sonho deslumbrante, 
Uma gloriosa imagem rediviva... 

Evoquemos, portanto, a Paulicéia 
Daqueles dons senhores arrogantes, 
Cujos nomes preclaros dão ideia 
De um sangue azul em pulso de gigantes! 

S. Paulo dos violões de rua em rua, 
Soluçando uma toada merencória... 
E Castro Alves gritando, á luz da lua: 
«Oh, Liberdade! oh, Ponte Grande! oh, Gloria!»

Assim, os episódios épicos e líricos vão sendo encadeados no relato 
épico, e vão surgindo deles os heróis ilustres do passado e do presente, 
evocados em contraste na estrutura mítica de representação do expansio-
nismo. Somam-se aos já apresentados, o fundador de São Paulo: 
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Rumoreja a cidade, em febril movimento. 
Ondeia como um rio a imensa populaça; 
E, maculando o olhar azul do firmamento, 
Erguem-se as chaminés, golfejando fumaça. 

Estende-se o comércio, em soberbo incremento; 
Circula como um sangue a riqueza na praça; 
E, numa rapidez superior á do vento, 
os prelos dão á luz e o trem de ferro passa... 

E, enquanto o poviléu rola de rua em rua, 
Onde o luxo se ostenta e a vida tumultua, 
Eu mergulho no sonho e na contemplação. 

E, na sua modéstia e na sua roupeta, 
De repente me surge a figura de Anchieta, 
Melancolicamente apoiada a um bordão...

E Saulo (Paulo de Tarso), o padroeiro da cidade, Tibiriçá, o sogro de 
João Ramalho, o pintor Almeida Junior, o compositor Carlos Gomes e o 
bandeirante Domingos Jorge Velho. 

No episódio épico “Guerra dos Emboabas”, o eu lírico/narrador evo-
ca a luta sangrenta entre os bandeirantes paulistas e os emboabas pelo 
direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro, na região 
das Minas Gerais:

Foi nas Minas Gerais, ao tempo em que as bandeiras 
Partiam de S. Paulo e, através dos sertões, 
Numa heroica injunção de almas aventureiras, 
Voavam ansiosamente ás jazidas mineiras, 
Dobrando matagais, vencendo asperidões. 

Ora o primeiro passo era de causar medo, 
Na esfinge florestal, erma e desconhecida: 
E’ que mais de uma vez, no pérfido arvoredo, 
O Édipo que buscava arrancar-lhe o segredo 
Tinha de sucumbir na primeira investida! 
 
Mas, depois de transposta a muralha de horrores, 
Quando a terra, feral como o ventre das mães, 
Rasgava á luz do sol um cofre de esplendores, 
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Vinham de toda parte os especuladores, 
Rosnando e farejando á maneira dos cães! 

Vinham de toda parte, ao pregão das conquistas, 
Num ruidoso tropel, numa abalada bruta, 
E, nas minas cravando as gananciosas vistas, 
Tratavam de usurpar o esforço dos paulistas, 
O que era dar começo a uma tremenda luta. 

E a luta começou. Muito sangue vertido 
Enrubesceu o chão dessas Minas Gerais. 
Mas de um lado um herói, de outro lado um bandido, 
Logo o emboaba traidor leva o melhor partido, 
Fazendo reluzir a ponta dos punhais! 

Rio das Mortes... fale esse medonho rio, 
Na triste evocação desse drama passado, 
Donde foi que lhe veio esse nome sombrio, 
Que lhe põe na epiderme um nervoso arrepio 
E ele arrasta, a gemer, como um grilhão pesado...

Os homens, na embriaguez dessa luta malvada, 
Tinham no sangue um rufamento de tambor! 
E o surdo catrapós da força em desfilada 
Espalhava o terror de quebrada em quebrada” 
De choupana em choupana espalhava o terror I 

Em Cachoeira do Campo há heroísmo e loucura 
Num recontro, que foi um dos mais carniceiros; 
E deu a Nunes Vianna uma lição bem dura! 
Então, cada paulista – exemplo de bravura! 
Teve que combater contra dez forasteiros. 

Foi essa mesma hercúlea e destemida gente’
Que, no Guarapiranga e no Carmo, feroz” 
Entre o relampaguear de uma cólera ardente., 
Caiu sobre o inimigo, inexoravelmente, 
E fê-lo mergulhar numa sangueira atroz! 

Somente empalidece a estrela bandeirante 
Quando o inimigo emprega a táctica dos vermes; 
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E Bento do Amaral ergue o braço infamante, 
Não para celebrar um feito triunfante,
Mas para assassinar prisioneiros inermes!

 E, no episósio épico final “Palmares”, surge o herói Domingos Jorge 
Velho que, por injunções do destino, combate o formidável herói dos Qui-
lombos. Vejamos algumas estrofes iniciais e finais da parte IV:

E chegou e venceu. Mas foi rija a contenda!
Muito sangue correu, de um lado e outro lado!
O deserto, em redor, àquela ação tremenda,
Pávido, estremeceu, como convulsionado!

Era bela de ver-se aquela heroica gente,
No seu posto, de pé, como um tigre de guarda,
Rechaçando o inimigo, inexoravelmente, 
A golpes de facão e tiros de espingarda.
..............................................................................
Foi então que Zambi, vendo o inimigo fero 
Dono das posições, no baluarte envolvido, 
Calmo e rijo, de pé, como um herói de Homero, 
Olhou em derredor e viu tudo perdido. 

«Só me resta morrer!» – disse. E, calmo, sem medo, 
Em meio ao recruzar de um fogo vivo e forte, 
Passou como um fantasma e, do alto de um rochedo, 
Atirou-se no abismo e foi grande até à morte! 

Jorge Velho alcançou uma vitória horrível, 
Mas, não pelos troféus dessa iniqua vitória, 
Mereceu do Brasil a láurea imperecível, 
Que a Musa foi colher nos loureiros da História.

Convém lembrar que o poeta propõe o bandeirismo como uma ver-
tente de brasilidade para a construção da identidade heroica brasileira de 
povo e nação, como está no poema “O Conquistador”:

Ah! pátria brasileira! hoje figuras 
Na vanguarda do Novo Continente, 
E, esquecendo o passado, não procuras 
Honrar o nome dessa heroica gente, 
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Que te arrancou das verdes espessuras, 
Como o mergulhador, no mar do Oriente, 
Afunda, a se bater de fragua em fragua, 
E uma pérola arranca à tona d’agua! 

Mas restringe o seu canto aos seus ancestrais paulistas, destacando 
apenas três bandeirantes de gênio, como assinala no mesmo poema:

Mas si os homens vos negam monumentos, 
Meus ilustres Avós conquistadores, 
Semearei vossa fama aos quatro ventos, 
Na forte envergadura dos condores, 

E quem lê estes versos marulhentos 
Há de ouvir um marulho de tambores
Ha de enxergar, como no tempo heleno, 
A gloria em três relâmpagos de gênio!

A nova vertente de brasilidade do bandeirismo substitui a vertente 
indianista esgotada na épica romântica, evocada nos episódios líricos de 
“As tribos”, dedicado a Gonçalves Dias, de “Na Selva”, e a evocação da 
tradição épica arcádica, evocada no episódio “Ouro Preto”, dando conti-
nuidade ao processo de formação da identidade heroica nacional no curso 
da épica brasileira. Vejamos os três poemas:

AS TRIBOS
A Gonçalves Dias

Da inúbia o rebramir grandíloquo e selvagem, 
Usanças, tradições, tudo o teu Poema encerra, 
Descrevendo o rancor das tribos, a carnagem 
Sangrando pelo chão mortífero da guerra! 

Passam os teus heróis, agitando a plumagem 
E, em cruentas legiões, rolam de serra em serra... 
Cala-se o passaredo. Estremece a folhagem. 
Palpita de pavor o coração da terra! 

Depois, soa no espaço a estrondosa pocema, 
Tal como um vagalhão rouquejando se quebra, 
Quando a taba festeja a vitória suprema. 
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E, num estilo audaz, numa assonância crebra, 
A raça americana exaltas em teu Poema, 
Nos feitos imortais que o teu gênio celebra! 

NA SELVA

Como o oceano tem surpresas, 
Lindas sereias, miragens, 
Tem mistérios e riquezas 
Este oceano de folhagens! 

Flores carnívoras, flores 
Mimosas como crianças, 
Penhascos assustadores, 
Serpentes e rolas mansas.. 

Como um beijo de ternura, 
Num lábio grosseiro e bronco, 
A orquídea se dependura 
Na rude casca de um tronco! 

Abismos, grutas enormes, 
Que a luz do dia não vara, 
E uns animais tão disformes 
Que nem S. João os sonhara... 

Mas, também, que joia alada, 
Que fino trabalho a ouro, 
Na estrutura delicada 
De um minúsculo besouro! 

O sol, abrasado e vivo, 
Beijando as folhas, de leve, 
Borda, entre as mesmas, um crivo 
Que se vê, não se descreve! 

Num som agudo de malho, 
Sobre bigornas de ferro, 
Grita a araponga do galho 
Mais altaneiro de um serro! 

De repente, um brado rouco 
Produz um eco tremendo! 
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E um tigre sanhudo, louco, 
Passa, rápido, correndo! 

E, ao som d’esse grito enorme, 
Que abala o forte rochedo, 
Parece que tudo dorme 
Em calafrios de medo... 

Mas, este eco, lentamente, 
Morre na mata deserta... 
E então, num trilo estridente, 
A passarada desperta! 

Lembrando uma era remota, 
Das clareiras á luz dúbia, 
Cuido ouvir, de grota em grota, 
Ressoar o grito da inúbia! 

Lá, de um penhasco vetusto, 
A cuja eminencia arribo, 
Vejo, em fantástico susto, 
Os guerreiros de uma tribo! 

Em meio do labirinto 
D’estas colunas gigantes, 
Sinto entusiasmos e sinto 
Desejos extravagantes! 

Tento subir até á grimpa 
De uma elevada palmeira, 
Ou mergulhar-me na limpa 
Correnteza da cachoeira! 

E, num recanto sombrio, 
Afogo os passos, á escuta... 
E, como um tigre bravio, 
Tenho desejos de luta!

OURO PRETO 
 
Ouro Preto famosa entre as cidades, 
Quem te olvidara os feitos eloquentes, 
Si, á proporção que fogem as idades, 
Como que se nos tornam mais presentes? 
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Ora é Dirceu, que, cheio de ansiedades, 
Beija a Marilia as alvas mãos trementes... 
Ora é o sangue jorrando claridades, 
Da cabeça imortal de Tiradentes! 

Paisagem feita a marteladas duras: 
Tropeça o nosso olhar de monte em mon te, 
Antes que vá perder-se nas alturas! 

E, sombreando o painel das serranias, 
Surge o Itacolomy, que, no horizonte, 
E’ como o pedestal de Antônio Dias! 

E, no episódio “No alto do Ipiranga”, evocando o 7 de setembro de 
1922 na fala compartilhada da Nação ufana, o poeta projeta as conquistas 
do bandeirismo no curso heroico do expansionismo, fundindo os refe-
renciais históricos e simbólicos da identidade brasileira de povo e nação:

O sol daquele dia era o sol das conquistas, 
 O sol da redenção, 
Que vinha realizar o sonho dos Paulistas, 
Nos quais se concentrava o anseio da nação. 

Colina do Ipiranga! ouviste aquele brado 
 De «independência ou morte», 
Que logo se espalhou, pelo vento levado, 
Das campinas do sul aos seringais do norte! 

Era o próprio Brasil quem, do alto da colina, 
 Olhando em derredor, 
Achava a natureza e a terra pequenina, 
Porque a sua esperança era muito maior! 
 
Ele via, num surto, o comércio e a lavoura, 
 Em crescente sucesso, 
E via um pavilhão, sacudindo a asa loura, 
Correr triunfalmente em busca do progresso! 

Ele via a floresta, ao cruzar das «Bandeiras», 
 Abrir-se num clarão, 
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E, enquanto despontava um campo em sementeiras, 
Uma cidade nova irrompia do chão! 

Ele via a legião dos grandes brasileiros 
 No encalço da vitória:
Soberbo desfilar de Poetas e Guerreiros, 
Ostentando na fronte um Santelmo de gloria! 

Um sangue fervoroso ardia-lhe nas veias, 
 E ele ouvia zumbir, 
A’ guisa de um rumor longínquo de colmeias, 
A voz das gerações, nos sonhos do porvir! 

E, perlongando o olhar, em muda profecia, 
 Nas diferentes zonas, 
Ele afagava um sonho e, ao mesmo tempo, ouvia 
O bárbaro fragor do Prata e do Amazonas! 

Cingia-lhe a cabeça a luz de um pensamento, 
 Em largas projeções, 
E a Colina Sagrada era, nesse momento, 
Bela como um Sinai, derramando clarões! 

Foi então que o Brasil, numa calma leonina, 
 Olhou em derredor, 
E a América do Sul ficava pequenina, 
Porque a sua esperança era muito maior!

Os bandeirantes configuram uma concepção épica surpreendente-
mente inovadora que “Rasga um novo horizonte e caminha na frente!”, 
concretizando plenamente a proposta de ruptura com e de integração da 
tradição épica referida no “Prólogo”. O centramento do relato na dimen-
são poética da matéria épica, permitindo a elaboração metalinguística dos 
referenciais históricos e simbólicos do bandeirismo no plano literário, a 
representação histórica do expansionismo do Brasil na estrutura mítica 
do sertanismo, e os novos recursos poéticos de estruturação da epopeia, 
tais como o encadeamento de poemas independentes, com títulos pró-
prios, na construção do relato épico e a utilização de variadas formas 
poéticas, como sonetos, oitavas, décimas, sextilhas, quintilhas, quadras, 
versos decassílabos tradicionais renovados nos alexandrinos com estro-
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fação e esquemas variados de rima, compõem, com a vertente épica do 
bandeirismo, o “novo horizonte” anunciado pelo poeta. Tanto a formula-
ção conceitual quanto os recursos formais da nova epopeia de Cepellos, 
incluindo a matéria épica do bandeirismo e do expansionismo, serão sis-
tematizados na épica modernista, contribuindo para a revitalização da 
epopeia no curso da épica brasileira

Batista Cepellos é um bom poeta esquecido da crítica, mas sua epo-
peia “caminha na frente” em dezenas de outros poemas épicos modernos 
e pós-modernos, entre eles Martim Cererê de Cassiano Ricardo e Inven-
ção de Orfeu de Jorge de Lima, para dar apenas dois exemplos, entre 
dezenas deles. Além da grande importância no processo de formação da 
épica brasileira, que assinalamos aqui, Os Bandeirantes merecem uma 
análise individualizada, que contemple sua grandeza e qualidades poé-
ticas, e uma nova edição para tornar a obra acessível, já que a terceira e 
última, ainda em vida do autor, é de 1911. E não é só, Batista Cepellos é 
parnasiano por vocação, com uma obra poética bastante significativa, que 
precisa ser resgatado obrigatória e urgentemente pela crítica, e inserido 
nas nossas histórias literárias.
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7. o CiCLo ÉPiCo 
SimBoLiSTA-DECADENTiSTA

O Modelo Épico Simbolista-Decadentista define uma nova manifesta-
ção do discurso épico no final do século XIX, contaminado por uma con-
cepção literária denominada simbolista-decadentista. Este modelo esgota 
as possibilidades estruturais da Matriz Épica Romântica, como o fez o 
modelo parnasiano-realista com relação à Matriz Épica Clássica, e, como 
aquele, desenvolve novas formas narrativas e líricas que serão cristaliza-
das posteriormente, nos modelos da Matriz Épica Moderna. 

As duas últimas décadas do século XIX assinalam o surgimento do 
Simbolismo-Decadentismo, movimento literário que, apresentando uma 
proposta de ruptura com o Realismo-Parnasianismo e de interação com 
o Romantismo, acaba mesclando as duas concepções literárias na ela-
boração de seu ideário, por isso mesmo, bastante complexo. Costuma-
-se destacar, entre suas características e intencionalidades criativas, os 
seguintes aspectos: subjetivismo exacerbado, ou seja, um mergulho no 
“eu” profundo, inquirindo o próprio inconsciente em busca de respostas 
contundentes. O misticismo e a religiosidade, ou seja, uma atitude mística 
diante dos fatos, contrariando a postura cientificista e positivista vigentes, 
em busca do inatingível pelo sentimento de religiosidade, que só pode ser 
vislumbrado através da poesia. Daí a musicalidade, ou seja, a exploração 
intencional da sonoridade das palavras para criação de um sentido vago e 
difuso que expresse, através das sensações evocativas dos fatos, emoções 
e estados de alma do poeta.
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1. Tragédia Épica (1900)34, de Francisco mangabeira35

Francisco Mangabeira contempla a Literatura Brasileira com um raro 
exemplo de epopeia simbolista, Tragédia Épica: Guerra de Canudos (1900), 
obra que, além da qualidade poética, reveste-se de grande importância his-
toriográfica pois, graças a ela, podemos afirmar que a Literatura Brasileira 
inscreve epopeias legítimas em todas as etapas de formação do seu percur-
so literário. Por outro lado, Francisco Mangabeira realiza a saga heroica 
de Canudos em sua epopeia, dois anos antes da não menos monumental 
realização literária romanesca de Euclides da Cunha em Os Sertões (1902). 

O poema, com uma carta dedicatória de abertura e cerca de 2.400 
versos distribuídos em 20 poemas/cantos, com títulos próprios e numera-
dos em romano, desenvolve esquemas variados de metro, de estrofes, de 
rimas e de ritmos, adequando a prosódia poética à expressão de comoção 
dos heróis. O poeta, reconhecendo no episódio histórico da “Guerra de 
Canudos” um feito deplorável e fatídico e, ao mesmo tempo, grandioso e 
heroico, concebe seu poema como realização literária simultânea de uma 
matéria dramática (Tragédia) e de uma matéria épica (Epopeia), hibri-
dadas no curso épico da ação heroica. A matéria épica já está, teórica e 
operacionalmente constituída nos capítulos iniciais do livro, já a matéria 
dramática exige, para efeito de comparação com a épica, uma formulação 
teórica básica de sua constituição formal e conceitual. 

A matéria dramática da Tragédia e a matéria épica da epopeia têm, 
em comum, uma dimensão real e uma dimensão mítica, que se manifes-
tam, respectivamente, nos planos histórico e maravilhoso da tragédia e 
da epopeia, mas se constituem de modo diferente: a matéria dramática se 
caracteriza pela contraposição e a épica pela fusão das dimensões real e 
mítica que as compõem. Na matéria dramática, a aderência mítica trágica 
não é gerada no âmbito da realidade histórica, à qual é indiferente, mas 
no âmbito da realidade transcendental que lhe é inerente. Dessa forma, as 
dimensões do real histórico e do real transcendental se contrapõem em si 
mesmas pela geratriz originária de suas próprias naturezas, e se contra-
põem igualmente os planos estruturais do histórico e do maravilhoso em 

34.  Mangabeira, Francisco. Tragédia épica: Guerra dos Canudos. In: Poesias. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, s/d.
35.  Francisco Mangabeira nasceu em Salvador em 1879 e faleceu em 1904 a bordo 
do “São Salvador” e foi sepultado em São Luís do Maranhão. Médico, jornalista e 
poeta, autor de uma obra lírica representativa e do poema Tragédia épica, única epo-
peia simbolista brasileira. 
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que se manifestam. A sobredeterminação que a realidade transcendental 
exerce sobre a real histórica gera o conflito inexorável que impede a trans-
figuração e a ação do herói trágico no plano maravilhoso. 

O herói trágico, reduzido à condição histórica de sua natureza huma-
na, é compelido a agir apenas no plano histórico, desencadeando o confli-
to dramático no curso da ação heroica. Privado da transfiguração mítica, 
impossibilitado de agenciar o maravilhoso, o herói trágico torna-se impo-
tente diante da ação dramática, submetendo-se irremediavelmente a ela, 
até a consumação inexorável do conflito trágico.

Acrescente-se ainda, à guisa de conclusão, que a ação trágica evolui 
externamente, projetada no curso da ação heroica, e o conflito trágico 
internamente, projetado na tensão emocional, e consomem-se no fluxo 
de consciência do herói. E, por último, que o discurso dramático se dis-
tingue na tipologia dos discursos miméticos pela instância de enunciação 
dialógica, que lhe é própria.

O poeta concebeu a Guerra de Canudos como um evento históri-
co trágico e deplorável mas, ao mesmo tempo, grandioso e fantástico, 
reconhecendo que as mesmas subjetividades históricas eram heróis si-
multaneamente trágicos e épicos, e que, para manifestar essa concepção 
paradoxal na construção do poema, os episódios bélicos deveriam ser 
realizados literariamente em sua dupla natureza de matéria dramática e 
épica. Lembro que a epopeia apresenta três planos estruturais, o históri-
co, o maravilhoso e o literário, em que se manifestam, respectivamente, 
a dimensão real e a dimensão mítica da matéria épica, e a dimensão me-
talinguística da intervenção poética do eu lírico/narrador na realização 
literária da matéria épica no poema. Assim posto, a elaboração literária 
da matéria épica e da dramática vai exigir a intervenção poética do eu 
lírico/narrador no processo de fusão ou de contraposição da aderência 
mítica ao fato histórico, com o centramento do relato épico e do conflito 
dramático no plano literário. 

O eu lírico/narrador dispõe, naturalmente, para a elaboração literária 
das matérias épica e dramática, dos recursos criativos que definem as ma-
nifestações discursivas da poética Simbolista. Aplicando os filtros líricos 
do misticismo e da religiosidade na evocação da Natureza, o eu lírico/
narrador configura, no fluxo da imagística poética, uma aderência mítica 
naturista que se funde ou se contrapõe à aderência mítica épica no curso 
da ação heroica. Na construção épica do relato, o eu lírico/narrador fun-
de a aderência mítica naturista com a aderência mítica épica dos feitos bé-
licos. Na construção dramática do conflito trágico, contrapõe a aderência 
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naturista à aderência mítica épica dos conflitos bélicos, intencionalmente 
evocados na tensão emocional das subjetividades épicas.

Para constituir a matéria épica nos poemas/cantos que evocam a guer-
ra de Canudos nos episódios bélicos narrados, o eu lírico/narrador funde, 
no fluxo da imagística poética, a aderência mítica naturista com a aderên-
cia mítica épica, realizando a transfiguração mítica do herói épico no curso 
da ação heroica. Para exemplificar o recurso lírico da aderência mítica 
naturista fundida com a aderência mítica épica no curso da ação heroica, 
reproduzo, a seguir, alguns trechos do poema/Canto XII “O Combate”. 
Observa-se que, evocando a participação da Natureza no fluxo da imagís-
tica poética, a aderência mítica naturista funde-se com a aderência míti-
ca épica no curso da ação heroica, construindo na monumentalidade do 
combate e na bravura dos combatentes a identidade épica dos heróis.

Afinal os canhões calaram-se e, dos flancos, 
Da cidade sitiada, em ríspidos arrancos, 
Os soldados então desceram, suspendendo 
As baionetas de aço, e foram envolvendo 
O adversário infeliz num círculo de lanças, 
Cada vez mais estreito. Os velhos e as crianças, 
Não podendo correr, morriam transpassadas 
Pelas armas. E sempre, em ordem e animadas, 
Seguiam para adiante as forças legais, cheias 
De intrepidez, com o sangue a referver nas veias...
Caíam em porção do monte sobre o fosso 
Os sitiantes leaes que, em intimo alvoroço, 
Olhavam para o ponto onde tremiam, belas, 
As bandeiras da Pátria, enfeitadas de estrelas 
De súbito rolava inerte o comandante, 
Um bravo que trazia aceso no semblante 
O selo da bravura, e cuja honrosa historia 
As brumas da amplidão nostálgica rompia, 
A corneta soou, longe, nos descampados... 
Sublimes de valor, ergueram-se os soldados 
Ao primeiro sinal de combater, e logo 
A metralha rugiu em explosões de fogo, 
Que estrondavam no espaço, esboroando casas, 
Entre nuvens de pó, de escombros e de brasas. 
Os hórridos canhões, postados sobre os montes, 
Lembravam legiões negras de mastodontes, 
De cuja boca ardente a destruição voava 
Aniquilando tudo aquilo que encontrava 
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Diante de si. .. O céo enrubescia quando 
Eles iam a goela horrenda escancarando, 
Num vomito de chama. Os seus enormes roncos, 
Que faziam saltar pedras, homens e troncos, 
Seus brilhantes clarões purpúreos e assombrosos, 
Que incendiavam o espaço e os montes silenciosos, 
Produziam um medo acentuado e interno, 
Como se aquilo fosse um esboço do inferno. 
Os ígneos projetis vertiginosamente 
Atravessavam o ar, batendo de repente 
Nas casas que, aos montões, iam caindo, numa 
Nuvem de pó que, como impermeável bruma, 
Cobria tudo em torno... Achavam-se estilhaços 
De paredes, de mãos, de pedras e de braços, 
No húmido chão. No entretanto as legiões opostas 
Lutavam sem recuar, firmes e bem dispostas, 
Com a ânsia dos leões que morrem combatendo, 
Pois quem tomba a lutar – vence, embora perdendo. 
A todos espantava o desespero insano, 
Assombrador, feroz, incrível, sobre-humano, 
Com que o bravo adversário, enraivecido e forte,
...................................................................................
Enfim se viam sobre o chão montes enormes 
De feridos os quais, horríveis e desformes, 
Olhavam com tristeza os membros, que eram trapos 
Pendurados do tronco, ou tremulas farrapos 
Humanos, a sangrar. Da vastidão infinda, 
O sol, numa veemência irradiante e linda, 
Atirava-lhes, meigo, uma porção de raios 
Nas feridas, que, a arder em rutilas desmaios, 
Se cobriam de luz e pedras preciosas... 
Depois, em vibrações ardentes e formosas, 
Lançava-lhes na fronte uma coroa. Era 
A glorificação puríssima e sincera 
Do céo, do sol, enfim da natureza amante 
Ao muito destemido exército pujante 
Que, cada vez mais forte, ia avançando 
............................................................................
Dir-se-ia um grande circo onde rugissem feras, 
Ou um terremoto hediondo a escancarar: crateras! 
Era a tropa que, numa inconcebível – fúria, 
Avançava, gloriosa, enérgica, purpúrea. 
Destroçando o adversário a ferro, a fogo e a lança.
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Para constituir a matéria dramática nos poemas/cantos que evocam 
a ação bélica na tensão emocional das subjetividades épicas, o eu lírico/
narrador contrapõe a aderência mítica naturista à aderência mítica heroi-
ca, construindo a identidade trágica do herói no curso da ação dramática. 
Para exemplificar a contraposição o recurso lírico da aderência naturista na 
constituição do conflito trágico através da evocação do conflito bélico na 
tensão emocional das subjetividades épicas, reproduzo alguns trechos do 
poema/Canto IV, “A Reza”. Observa-se a presença marcante do filtro lírico 
da religiosidade na configuração da aderência mítica naturista, projetando o 
conflito bélico no plano inacessível do mistério espiritual da transcendência. 

O REDUTO contrário é todo paz... A noite 
Lança um manto de crepe aos montes e ás palhoças. 
Geme o vento a bater como um estranho açoite 
Nas arvores senis, nos morros e nas choças. 

Mas na torre da igreja, onde a cruel metralha 
Grandes fendas abriu, o sino alegremente 
Bate, rebate, canta, e, a badalar, bimbalha 
Vertiginosamente.
...................................................................................
Paira o mistério em tudo... É o coração dos crentes 
Que se desfaz... Recorda eólios violinos 
Ou harpas siderais, finas e transparentes, 
Gemendo sob as mãos de uns anjos peregrinos. 

É uma suplica. Ondula e voa como o incenso 
Até ao firmamento, onde as estrelas puras 
Se quedam, a escutar num êxtases imenso 
A reza das criaturas. 

Os altos montes nus, as pedras e o arvoredo 
Irradiam... O céu aclara-se... E no vento 
Como que se apreende o Dulcídio segredo 
Que a terra escura diz ao claro firmamento. 
.....................................................................
Casa-se a voz dos sinos à voz das ladainhas, 
Dos fanáticos a alma isentando de abrolhos... 
E as mães beijam com ânsia as doces criancinhas 
Que contemplam o céo com sorrisos nos olhos. 
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É que as crianças vêm um serafim de azas 
Brancas e fronte loura, um anjo que lhes beija 
A face e torna em céo todas as suas casas, 
Onde a inocência adeja. 

Pensam que do infinito os astros descem para 
Guia-las entre a funda escuridão da terra, 
Mostrando-lhes ao longe uma avenida clara 
Onde a ventura, a rir, de peito em peito erra.
.............................................................................
A reza não se acaba, e o sino canta... Eis quando 
Atravessam a igreja, esburacando-a, as balas. 
E os pobres sem tremer continuam rezando 
Adiante do altar, ajoelhados, e em alas. 

Cai um ferido aqui, mais outro, este agoniza, 
Este outro morre, aquele estorce-se, adiante 
Um perde o braço e fica, em posição concisa, 
A rezar, ofegante. 

Uma terna mulher perde os seios, e fica 
A rezar, não sentindo a dor. Assim parece 
Um desgraçado ser que a prece glorifica 
Ou uma santa ideal que glorifica a prece. 

Se cruza sobre o peito as mãos, em vez de vê-las 
Cheias de sangue, as vê castas e gloriosas... 
E dos seios na chaga ela descobre estrelas, 
Alvoradas e rosas. 
.........................................................................
E as balas pelo espaço explodem furiosas, 
Aqui ferindo, além despedaçando altares...
Quebram santos e vão fugindo, estrepitosas, 
Como um grito de dor sibilando nos ares. 
 
Uma zune e no teto, estridula, detona, 
Desmanchando-se toda em ígneos estilhaços. 
Eles então à Mãe, que de Jesus é dona, 
Alevantam os braços.
..................................................................
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Pouco depois gemia a noite de surpresa 
E a viração bem longe ia soltar suspiros... 
Em vez de balbuciar a majestosa reza, 
Davam tiros e tiros. 

Quando a aurora surgia a demandar os portos 
Do azul, estremeceu a falta de carinhos, 
Por ver a terra assim, cheia de sangue e mortos, 
Quando devia estar cheia de passarinhos

No poema acima, a contraposição é feita pelo eu lírico/narrador no 
curso do relato, mas é nos poemas dialogados, em que a instância dia-
lógica do drama assume a função enunciativa, a contraposição se torna 
contundente, como no trecho abaixo do poema/Canto XX “Mater.”, que 
reproduz o diálogo da mãe com o filho soldado que voltou da guerra: 

Ele conta-lhe então os mais felizes 
Transes dessa campanha extraordinária. 
E mostra após as largas cicatrizes, 
Que tem ao peito e á fronte temerária... 

Estende a mão altivamente, e clama: 
– Eu feri não sei quantos inimigos, 
Chafurdei-os em sangue, como em lama, 
E enxotei-os depois como mendigos I” 
................................................................
E ela disse: – “Meu filho, de que servem 
Os falsos esplendores dessas glorias, 
Se os louros que na tua fronte fervem 
São de desgraça, e nunca de vitórias? 

“Posso beijar-te venturosa, quando 
Sei que outras choram longe de seus filhos? 
Ai! Como estão o meu prazer turvando 
Teus louros, tuas glorias e teus brilhos...

“São para mim tão tristes essas palmas, 
Essas dragonas tremulas e belas 
Feitas de luto e dor de tantas almas, 
Que eu preferia ver-te livre delas, 
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“Não sabes ainda o que é ser mãe, criança, 
Pois se o soubesses, isso não farias, 
Que se não rouba a angélica esperança
De uma alma, para enchê-la de agonias... 

“Oh! Imagina que voraz ferida 
Se abriria de súbito no peito 
De tua mãe, de tua mãe querida, 
Se achasses na campanha o último leito...

“Se na peleja rabida e confusa 
Caísses, ao rugido da metralha, 
Vendo na rota e ensanguenta blusa 
Não um troféu, e sim uma mortalha... 

“Ao sentires o hálito da morte, 
Pensarias em mim e então, coitado! 
Maldirias, chorando, a tua sorte, 
Oh! Glorioso e misero soldado! 

“E a quantos filhos que, no último instante, 
Evocavam imagens adoçadas, 
Não esmagaste enérgico e triunfante, 
Ao retintin tremente das espadas?! 

“Se acaso a pátria defender tu fosses, 
E ao inimigo matasses mil soldados,
Os teus triunfos me seriam doces...
Eu beijaria os teus galões doirados... 

“Se morresses, impávido, na luta, 
Seria a tua morte o meu encanto...
Porém lutaste com irmãos, e escuta: 
Á tua gloria eu me desfaço em pranto... 

“Repara bem que a tua heroicidade 
Se esperdiçou, não sei por que mistério... 
Entraste numa fraternal cidade 
Para a transfigurar num cemitério... 

“E agora que te abraço, após a guerra, 
Sinto no coração a desventura. 
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Das mães que choram, nesta mesma terra, 
Os seus filhos que estão na sepultura. 

“Ai! Que irrisão! De um desespero imenso 
Cruas lanças o peito me estertoram, 
Porque, se beijo a tua fronte, penso 
Que enquanto me bendigo, muitas choram”.

Tragédia Épica é conceitual e formalmente uma epopeia em que o 
conflito trágico desempenha uma função épica particular que é heroicizar 
rebeldes vencidos que, igualmente transfigurados pela aderência mítica 
da monumentalidade dos combates e da bravura sobre-humana dos com-
batentes, conquistam a identidade épica do herói no campo de batalha, 
além, é claro, de configurar os recursos poéticos da nova concepção li-
terária simbolista investida no discurso épico. Encadeados no curso da 
ação heroica, os episódios bélicos da Guerra de Canudos constroem um 
relato épico contundente, de proporções poéticas formidáveis, de que é 
exemplo, entre outros, o poema/Canto XIV, “Os dois cadáveres”, que 
reproduzo na íntegra a seguir:

Ei-los unidos... A irrisão da sorte 
Irmanou-os na fúnebre jazida. 
Como é tocante a paz fita na morte!..
Como foi triste a guerra feita em vida! 

O fanático ainda no semblante 
Mostra a expressão de cólera infinita 
Com que avançava, rápido e anelante, 
Em meio à luta homérica e maldita. 

Como que ainda em suas mãos calosas 
Refulge o bacamarte, cujos tiros 
Gritando, em vibrações estrepitosas, 
Enchiam de pavor estes retiro

A esfarrapada e mísera roupagem
Que lhe serve na campa de mortalha, 
Mil vezes viu sua feroz coragem
Nos mais horríveis transes da batalha. 

Esses cabelos duros e compridos, 
Como a juba de um búfalo ou de um touro 
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Se eriçavam nos prélios desabridos, 
Sob a frieza do chapéu de couro.

Por isso quem o vê sente um assombro, 
Quando emoção mais tétrica não sinta, 
Pois julga vê-lo de espingarda ao ombro, 
Na mão – cartuchos, e facão à cinta. 

Vê-se também no rosto do soldado 
O entusiasmo ardente do guerreiro, 
Que no fero combate encarniçado 
Queria ser dos bravos o primeiro...

A sua mão esquálida e desfeita
Parece ainda procurar a espada, 
E a baioneta fulgurosa e estreita, 
E a auriverde bandeira constelada. 

Dir-se-ia que ele se ergue de repente 
E, atirando-se à luta, anima os fracos, 
Que vêm que as balas temem o valente 
E o boné lhe circundam de buracos. 

A farda que lhe envolve o corpo duro 
É um padrão de heroísmo e de desgraça, 
Pois tem as nódoas de seu sangue puro 
E exala ainda um cheiro de fumaça. 

Como se fossem grandes inimigos, 
Furiosos bateram-se na guerra... 
E agora dormem como dois amigos 
No seio maternal da mesma terra, 

Cenas de paz, inteiramente opostas, 
Sugere esta... O fanático robusto 
Ergue-se e vai, levando a enxada às costas, 
Lavrar a terra do sertão adusto. 

O soldado da cova se levanta, 
E, tendo n’alma um êxtase divino, 
Fita a bandeira idolatrada, e canta 
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O hino da pátria, o seu querido hino... 

Mas é tudo ilusão porque o sombrio 
Quadro se ostenta, apavorando tudo... 
E no seu leito eternamente frio 
Cada qual dorme eternamente mudo. 

Mas a pátria bandeira gloriosa 
Deve cobri-los neste isolamento, 
Como um palio de seda luminosa, 
Como um pedaço astral do firmamento. 

Até parece que ela se abre, e, lenta, 
Cobre os guerreiros, qual se fora um manto ..”
E então, em vez de estrelas, apresenta 
Bagas dolorosíssimas de pranto.

O poeta explicita a intenção épica com a Dedicatória e a proposição 
externas da “Carta a um Morto” que serve de abertura ao poema, e tam-
bém nas evocações poéticas e nas múltiplas Invocações implícitas nos 
poemas, como em “Adeus” no poema/Canto I: 

Lá vão eles, lá vão... Adeus! Sítios alegres
Onde outrora cantava o pássaro do amor...
Adeus, sol sem igual e aragens olorantes...
Adeus! De novo Adeus! Noites irradiantes
Em que a lua acendia um astro em cada flor!
................................................................
Almas feitas de bronze – eles desprezam tudo
.......................................................................
Glória à brava legião! A morte, a própria morte,
..........................................................................
Deus os conduza... Sempre os acompanhe a glória...

Também integra a tradição épica, por exemplo, na concepção épica 
expressa no título, e na referenciação poética, como na comparação da 
partida dos heróis combatentes com a largada dos heróis navegantes:

Sentem crescer-lhes n’alma a aspiração imensa
De conquistar laureis, e para o azul do céu
Erguem o olhar sereno em votos fervorosos,
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Como usam fazer os nautas audaciosos
Quando querem domar a fúria do escarcéu.

Não há individualizações de heróis, todos são heróis anônimos: o 
soldado, o comandante, o oficial, o adversário, o fanático, as crianças, 
a mãe, etc. Nos poemas em que a ação bélica é reproduzida na tensão 
emocional das subjetividades épica, o poeta faz uso da instância de enun-
ciação dialógica para caracterizar a ação dramática. Reafirmamos, em 
conclusão, que Francisco Mangabeira legou à Literatura Brasileira uma 
epopeia simbolista legítima, exemplo raro no curso da épica ocidental, 
expressando num relato de alta qualidade poética uma concepção épica 
inovadora do confronto bélico da Guerra de Canudos. 
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8. o CiCLo ÉPiCo moDErNo

No contexto da historiografia literária, o termo Modernismo aparece 
em duas principais acepções, uma geral, em que é utilizado para definir 
um grande movimento artístico, de caráter universalizante, e uma particu-
lar, em que é utilizado para caracterizar um período literário específico, de 
caráter localista. Na acepção geral, o Modernismo é um movimento artís-
tico de múltiplas faces, que eclodiu no início do século XX, caracterizado 
por uma proposta de ruptura com a tradição e os paradigmas artísticos 
vigentes, considerados inadequados à expressão da nova realidade, con-
clamando a liberdade de criação e a renovação das formas artísticas. Na 
acepção particular, o Modernismo é um corpo teórico-crítico, constituído 
pela superposição e inter-relacionamento das diversas correntes literárias 
do final do século XIX e início do século XX, que, operacionalizado no âm-
bito particular das diversas literaturas nacionais, define uma nova concep-
ção literária que, investida nos discursos lírico, narrativo, épico, dramático 
e ensaístico, caracteriza as novas manifestações discursivas modernas. 

No contexto literário do Modernismo, mediante o resgate intencional 
da tradição épica ocidental pelos grandes poetas modernos, a epopeia 
ressurgiu atualizada nas diversas literaturas nacionais, conceitual e for-
malmente renovada pela nova concepção literária moderna, lembrando 
o memorável resgate da tradição épica clássica no contexto literário do 
Renascimento. E, assim como o Modelo Épico Renascentista define a 
manifestação do discurso épico no século XVI, investido pela concepção 
literária renascentista, o Modelo Épico Moderno define a nova manifes-
tação discursiva do século XX, sob o investimento da concepção literá-
ria moderna. A nova epopeia moderna, caracterizada como manifestação 
discursiva híbrida e, portanto, duplamente investida na instância enun-
ciativa do eu lírico/narrador pela concepção literária modernista, deve 
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ser reconhecida e legitimada pelos mesmos recursos criativos, formais 
e conceituais, que compartilha com a lírica e a narrativa modernas. Por 
exemplo, a elaboração metalinguística, que converte a tradição épica em 
matéria épica da nova epopeia, e a fragmentação do relato narrativo no 
curso da ação heroica, além da reinvenção poética da linguagem, são re-
cursos formais e conceituais compartilhados, entre outros, que definem a 
nova forma poética da epopeia moderna. 

Características fundamentais, entre outras, do Modelo Épico Moder-
no: a configuração do percurso épico numa viagem literária projetada no 
contexto de fala do presente histórico do eu lírico/narrador. A elaboração 
literária da matéria épica, centramento do relato épico no plano literário 
da epopeia e a utilização de uma estrutura mítica de representação his-
tórica. A emulação mimética que converte o contexto literário da épica 
ocidental em matéria poética da epopeia e a construção da identidade 
heroica no universo interior da expressão subjetiva do herói. 

O Modernismo brasileiro já está suficientemente definido e caracteri-
zado crítica e historiograficamente no curso da Literatura Brasileira como 
um movimento de ruptura com a tradição vigente, mediante a renovação 
das formas artísticas, e de integração do passado de nossa formação his-
tórica e cultural, explorada como fonte primária da brasilidade na recons-
trução literária da identidade nacional. É natural que nesse contexto re-
volucionário de conquista da autonomia estética e de construção literária 
da identidade nacional, a tradição épica fosse explorada como fonte de 
criação, fazendo com que a epopeia ressurgisse fortalecida e renovada, 
ao lado dos demais gêneros literários, intencionalmente resgatada em sua 
nova forma poética pelos nossos poetas modernistas, ratificando, em con-
tinuidade, desde seu momento fundacional, a relevante contribuição da 
épica na formação da Literatura Brasileira.

Oswald de Andrade inaugura o Ciclo Épico Moderno na Literatura 
Brasileira com o poema Pau-Brasil, criando, sob os princípios do experi-
mentalismo e da liberdade de criação inerentes à concepção literária mo-
dernista, a nova forma poética da epopeia moderna. A atuação de Oswald 
de Andrade no processo de implantação do Modernismo brasileiro já está 
devidamente ressaltada, tanto no nível teórico da poética explícita dos 
manifestos quanto no nível crítico de sua obra mas, ainda assim, resta 
acrescentar aos seus méritos já reconhecidos, o de ter sido também o 
primeiro a fazer o resgate da tradição épica brasileira sob a nova forma 
poética da epopeia moderna. O poeta, refundindo as vertentes épicas do 
descobrimento e da ação colonizadora na elaboração literária da maté-
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ria épica de Pau-Brasil, recria a tradição épica no contexto histórico do 
presente, inaugurando a nova narrativa literária de formação histórica e 
cultural da nacionalidade brasileira.

1. Pau-Brasil(1925)36, de oswald de Andrade37 

A implantação do Modernismo se faz, como a dos períodos anterio-
res, através do processo de ruptura/integração que caracteriza a forma-
ção e evolução da Literatura Brasileira. No Manifesto da poesia pau-brasil 
(1924), Oswald de Andrade elabora uma poética explícita do modernis-
mo em que sintetiza, na oposição poesia de importação versus poesia de 
exportação, a proposta de ruptura formal e conceitual com a tradição 
poética vigente, suporte da poesia de importação, e de integração da nova 
tradição identitária da poesia pau-brasil de exportação. O poeta, inte-
grando a poética explicita do manifesto pau-brasil na elaboração literária 
da matéria épica de Pau-Brasil, configura o roteiro poético do manifesto 
no percurso épico da viagem literária, no curso da qual o poeta recria a 
vertente épica do descobrimento e da ação colonizadora no contexto de 
fala do presente, sob a concepção literária moderna da poesia Pau-Brasil. 

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos 
verdes da Favela, sob o
azul cabralino, são fatos estéticos.
.................................................................................
Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento 
dinâmico dos fatores
destrutivos.
A síntese.
O equilíbrio.
O acabamento de carrosserie.
A invenção.
Uma nova perspectiva.
Uma nova escala.
Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia Pau-Brasil. 
..............................................................................................

36.  Andrade, Oswald de. Pau-Brasil. 2. ed. São Paulo: Globo, 2003.
37.  oswald de Andrade (1890-1954): Escritor, poeta, ensaísta e dramaturgo bra-
sileiro, nasceu e faleceu em São Paulo. Considerado um dos maiores representantes 
do modernismo brasileiro, esteve na linha de frente da batalha de implantação do 
movimento no Brasil desde a eclosão da Semana de Arte Moderna, e deixou uma obra 
relevante que influenciou a trajetória do modernismo na Literatura Brasileira. 
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Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver 
com olhos livres.
O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão aca-
dêmica.
Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de 
mecânica, de economia
e de balística. Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos. Ex-
perimentais. Poetas. Sem
reminiscências livrescas. Sem comparações de apoio. Sem pesqui-
sa etimológica. Sem
ontologia.
Bárbaros crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. Pau-
-Brasil. A floresta e a
escola. O Museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A ve-
getação. Pau-Brasil.
......................................................................................................
A poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar domingueiro, com passa-
rinhos cantando na mata
resumida de gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para 
flauta e a Maricota
lendo o jornal. No jornal anda todo o presente.
(Trechos do Manifesto da poesia Pau-Brasil)

Vinculada ao Modelo Épico Moderno, a epopeia moderna, de um 
modo geral, se caracteriza pelo centramento do relato épico no plano 
literário, estruturando-se, consequentemente, do plano literário para o 
maravilhoso e o histórico, com a predominância estruturante da instância 
lírica sobre narrativa; configura o percurso épico na elaboração de uma 
viagem literária no contexto histórico do presente, no curso da qual o 
eu lírico/narrador vai encadeando os referenciais históricos e simbólicos 
que, fundidos no relato narrativo, constroem a nova identidade heroica 
mimetizada, que define o herói moderno. Assim posto, Pau-Brasil, re-
alizando a concepção literária moderna na elaboração literária de uma 
matéria épica vinculada ao contexto histórico do Brasil, é uma epopeia 
brasileira moderna, ou seja, uma operacionalização especifica do Modelo 
Épico Moderno, adequada à intenção épica do poeta Oswald de Andrade.

Compõe-se de 140 poemas com títulos próprios, compostos livre-
mente, sem qualquer tipo de uniformidade métrica, estrófica ou rímica, 
distribuídos em dez blocos narrativos, também com títulos próprios. Os 
poemas, encadeados uns aos outros, vinculam-se formal e tematicamen-
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te aos seus respectivos blocos, e estes, igualmente vinculados temática e 
formalmente uns aos outros, constroem uma estrutura narrativa maior, a 
qual se prendem. Os elementos tradicionais de explicitação da intenção 
literária, como invocação, proposição e dedicatória, são recriados livre-
mente na nova formatação poética da epopeia moderna38. 

O eu lírico/narrador, centrando o relato no plano literário, configura o 
percurso épico no relato histórico da viagem literária, no curso da qual atua-
liza, no contexto de fala do presente, o relato da viagem histórica inaugural. 

O primeiro bloco, intitulado “Por ocasião da descoberta do Brasil”, 
que abre o poema, sincroniza o relato épico do descobrimento do Brasil 
no presente histórico da viagem literária, e registra esse momento nos dois 
poemas que o compõem. No primeiro, “escapulário” 39, o poeta, utiliza 
a composição mítica do objeto símbolo da Igreja católica para identificar 
o cristão, evocado no título, na Invocação/pedido (“Dai-nos Senhor”), 
para que o seu poema de exportação, configurado no Objeto Sagrado, 
seja objeto poético (“A Poesia /De Cada Dia”,) de identificação (“Pão de 
Açúcar/ De Cada Dia”) do Brasil dos brasileiros, em âmbito nacional e 
internacional. 

Escapulário
No Pão de Açúcar
De Cada Dia
Dai-nos Senhor
A Poesia
De Cada Dia

No segundo poema, “falação”, o poeta registra, à guisa de Proposi-
ção, o roteiro histórico da viagem literária, no curso da qual integra os 
diversos contextos de fala de nossa formação histórica e cultural, encade-
ados no novo relato épico de construção da identidade brasileira. 

38.  Esses recursos já vinham aparecendo no curso da épica ocidental como inovações 
isoladas há bastante tempo. Entre nós. por exemplo, a elaboração literária da matéria 
épica e a utilização da estrutura mítica para representação histórica são recursos utili-
zados por Sousândrade, e a utilização de poemas e segmentos narrativos com títulos 
próprios encadeados para elaboração do relato épico aparecem em Batista Cepellos e 
Francisco Mangabeira. Mas é com a épica moderna que todos esses elementos, formal 
e conceitualmente cristalizados, passam a caracterizar a nova forma poética da epopeia. 
39.  Escapulário é um objeto símbolo da Igreja católica constituído de duas imagens, 
a do Sagrado Coração de Jesus e a de Nossa Senhora, feito originariamente de pano, 
dado ao monge carmelita Simão Stock pela própria Vigem Maria, como sinal de sua 
proteção, para que os irmãos da Ordem fossem reconhecidos como cristãos na Europa. 
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O Carnaval. O Sertão e a Favela. Pau-Brasil. Bárbaro e nosso.
A formação étnica rica. A riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O 
vatapá, o ouro e a dança.
Toda a história da Penetração e a história comercial da América. 
Pau-Brasil.

Projetando os diversos contextos históricos a partir da descoberta no 
contexto de fala do presente, o poeta recupera a fonte identitária da “fa-
lação” brasileira na construção da identidade cultural. Os quatro poemas 
citados abaixo exemplificam a projeção do contexto histórico da escravi-
dão no contexto de fala do presente:

Negro Fugido

O Jerônimo estava numa outra fazenda
Socando pilão na cozinha
Entraram
Grudaram nele
O pilão tombou
Ele tropeçou
E caiu
Montaram nele

Caso

A mulatinha morreu
E apareceu
Berrando no moinho
Socando pilão

Cena

O canivete voou
E o negro comprado na cadeia
Estatelou de costas
E bateu coa cabeça na pedra

Azorrague

– Chega! Peredoa!
Amarrados na escada
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A chibata preparava os cortes
Para a salmoura

No segundo bloco, “História do Brasil”, o eu lírico/narrador, com-
partilhando a instância enunciativa com os primeiros cronistas, inicia a 
narração com a configuração do percurso histórico do descobrimento, a 
partir da carta de Pero Vaz de Caminha, no percurso épico da viagem lite-
rária. Encadeando os fragmentos narrativos do relato inaugural dos cro-
nistas dos séculos XVI e XVII, que compõem os 23 poemas desse bloco, 
o eu lírico/narrador refunde na elaboração épica do relato os referenciais 
históricos e simbólicos do contexto histórico da descoberta no contexto 
de fala da viagem literária. 

No terceiro bloco, “Poemas da Colonização”, o eu lírico/narrador, 
assumindo a instância enunciativa, configura o percurso histórico da ação 
colonizadora no percurso épico da viagem, e continua, através dos mes-
mos recursos épicos, a construção do plano histórico do poema. 

No quarto e quinto blocos, “São Martinho” e “RP1”, embora elabora-
dos com a mesma intenção épica e com a utilização dos mesmos recursos 
estruturais dos anteriores, o eu lírico/narrador assume a instância enun-
ciativa na primeira pessoa, projetando-se no curso da viagem, iniciando, 
na elaboração imagística dos contextos de fala, a construção do plano 
maravilhoso do poema. 

No sexto bloco, “Carnaval”, o eu lírico/narrador configura na estru-
tura mítica da festa popular, presentificada no contexto de fala da via-
gem literária, as diversificadas etnias culturais hibridadas na formação da 
identidade brasileira de povo e nação. 

No sétimo bloco, “Secretário dos Amantes”, o eu lírico/narrador evo-
ca o contexto de fala do exílio no curso épico da viagem, servindo-se 
do tradicional recurso épico do episódio lírico para fazer a passagem do 
passado para o presente, configurando o percurso épico na modernidade 
histórica do presente. 

No oitavo e nono blocos, “Postes da Light” e “Roteiro das Minas”, o 
eu lírico/narrador, sincronizando o percurso épico da viagem no contexto 
histórico da modernidade, refunde o passado histórico no contexto social 
do presente, no primeiro bloco, e no contexto cultural do presente no 
segundo, atualizando os referencias históricos e simbólicos da civilização 
brasileira. “Roteiro das Minas” realiza a concepção oswaldiana da poesia 
Pau-Brasil de exportação no fluxo da imagística poética, do primeiro po-
ema “Convite” ao último “Ocaso”, que reproduzo abaixo.
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convite

São João del Rei
A fachada do Carmo
A Igreja branca de São Francisco
Os morros
O córrego do lenheiro

Ide a São João del Rei
De trem
Como os paulistas foram
A pé de ferro

ocaso

No anfiteatro de montanhas
Os profetas do Aleijadinho
Monumentalizam a paisagem
As cúpulas brancas dos Passos
E os cocares revirados das palmeiras
São degraus da arte de meu país
Onde ninguém mais subiu

Bíblia de pedra sabão
Banhada no ouro das minas.

O décimo bloco, “Loyde Brasileiro”, configura o percurso da viagem 
inaugural no percurso da nova viagem do eu lírico/narrador, dos “nevo-
eiros históricos” de Lisboa para “o acaso dos Brasis”, no contexto de fala 
do presente. À bordo do transatlântico Minas Gerais, o eu lírico/narrador 
registra a nova travessia no diário de bordo, e relata o avistamento da ter-
ra na nova crônica da descoberta, de que são exemplo, respectivamente, 
os dois poemas reproduzidos abaixo: 

cielo e mare

O mar
Canta como um canário
Um compatriota de boa família
Empanturra-se de uísque
No bar
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Famílias tristes
Alguns gigolôs sem efeito
Eu jogo
Ela joga
O navio joga

Fernando de Noronha 

De longe pareces uma catedral
Gravando a latitude
Terra habitada no mar
Pela minha gente
Entre contrafortes e penedos vulcânicos
Uma ladeira coberta de mato
Indica a colônia lado a lado
Um muro branco de cemitério
A Igreja
Quatro antenas
Levantadas entre a Europa e a América
Um farol e um cruzeiro

Pau-Brasil, resgatando a tradição épica na fase inicial de implantação 
do Modernismo brasileiro, inaugura a nova forma poética da epopeia mo-
derna no curso da épica brasileira, que será tomada, a exemplo do Ura-
guai de Basílio da Gama para a épica arcádia, como inspiração e modelo 
da épica modernista. 

2. Martim Cererê (1928), de Cassiano ricardo 40

Cassiano Ricardo retoma as vertentes épicas do descobrimento e da 
ação colonizadora na elaboração literária da matéria épica de seu poema, 
resgatando a tradição épica no contexto literário do Modernismo, e elabora, 
em continuidade, um novo segmento da narrativa de fundação da identida-
de heroica brasileira. A participação do Poeta na fase inicial de implantação 
do Modernismo, qualificada como heroica e demolidora, como um dos 
líderes do Movimento Verde Amarelo, contribuiu para firmar a proposta de 
ruptura e acelerar a renovação dos padrões estéticos vigentes. Mas, para 

40.  Poeta e ensaísta, nasceu em São José dos Campos (Estado de São Paulo) em 
1895 e faleceu no Rio de Janeiro em 1974. Participou do movimento modernista 
brasileiro e deixou uma obra literária bastante significativa, que inclui poesia lírica, 
ensaio e poesia épica. 
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o épico de 1928, a fase iconoclasta da derrubada estava consumada e era 
chegada a hora de realizar a almejada descoberta literária do Brasil. 

Martim Cererê41 é uma epopeia legítima, moderna pela nova con-
cepção épica, brasileira pela contextualização histórica da matéria épica, 
reconhecida em sua nova forma poética pela adequação à concepção li-
terária moderna que define, conceitual e formalmente, os novos padrões 
poéticos e narrativos do século XX. Vinculada ao Modelo Épico Moder-
no, estrutura-se do plano literário, onde o relato está centrado, para o pla-
no histórico, onde o herói realiza o feito histórico, e para o maravilhoso 
onde experimenta a transfiguração mítica. Configura o percurso épico no 
relato de uma viagem literária, concebida no contexto de fala do presente, 
no curso da qual encadeia os referenciais históricos e simbólicos de cria-
ção da nova tradição literária brasileira. 

Martim Cererê compõe-se de um argumento e 77 poemas com títu-
los próprios e não numerados, conformados a variados esquemas mé-
tricos, estróficos e rímicos, distribuídos em seis blocos narrativos sem 
título, distinguidos formalmente pelas sinopses e as epígrafes que lhes 
servem de abertura. Configura o percurso épico no curso de uma viagem 
literária que refunde contextos históricos/míticos do descobrimento e da 
ação colonizadora no contexto de fala da viagem. O poeta renova também 
a forma tradicional de expressão da intenção épica, a Dedicatória, por 
exemplo, vem após o título, e a Proposição implícita no Argumento, um 
breve resumo da lenda tupi, tipo uma sinopse básica da criação do poema. 

Para integração da tradição épica, o poeta configura a emulação épica 
nas epígrafes que compõem com as sinopses a abertura dos blocos narra-
tivos. Para o primeiro bloco, que aborda a lenda indígena, o poeta faz uma 
citação de O Selvagem de Couto Magalhães, para o segundo, que trata da 
viagem do descobrimento, e o terceiro, que refere a descoberta e posse da 
terra, faz duas citações de Os Lusíadas de Camões, para o quarto bloco, 
que relata a conquista do sertão pelos bandeirantes, três citações épicas 
importantes, uma de A descoberta das Esmeraldas (1689), manuscrito 
perdido do poema de Diogo Grasson Tinoco, citado por Cláudio Manuel 
da Costa na epopeia Vila Rica, outra de Os Argonautas de Apolônio Rho-
dio, e a última de Metamorfoses de Ovídio. Os blocos quinto e sexto apre-
sentam somente as sinopses de abertura. Acrescentam-se aos recursos 
comentados aqui, que explicitam a concepção épica do poema, a intenção 
confessa do poeta, registrada nos diversos prefácios que acompanham 

41.  Ricardo, Cassiano. Martim Cererê. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1974.
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as doze edições em vida do autor, além do reconhecimento da natureza 
épica do poema pelos críticos.

O diálogo intertextualizado de Martim Cererê com a tradição épica 
brasileira, sobretudo com a épica romântica de Porto Alegre e de Sousân-
drade, e com épica parnasiana de Olavo Bilac e Batista Cepellos, revela 
o recurso mimético da emulação épica, desenvolvido no curso da épica 
ocidental como mecanismo metalinguístico de autorreconhecimento da 
epopeia. Inspirado nos dois épicos românticos, que integraram em suas 
respectivas epopeias de fundação da civilização americana, Colombo e O 
Guesa, a américa mítica pré-colombiana em conexão com o desenvolvi-
mento da américa histórica pós-colombiana, o poeta integra, utilizando a 
gênese mítica da lenda indígena, o Brasil pré-cabraliano em conexão com 
o Brasil pós-cabraliano da gênese histórica. Inspirado nos dois épicos 
parnasianos, que construíram a matéria épica de suas respectivas epo-
peias, O Caçador de Esmeraldas e Os Bandeirantes, na vertente épica do 
bandeirismo, o poeta reconstruiu a heroica conquista do sertão na monu-
mental hibridação da identidade épica dos gigantes de botas. 

Martim Cererê teve uma boa recepção crítica desde sua publicação e 
vem conquistando ao longo dos anos uma penetração no âmbito das re-
presentações culturais brasileiras que lhe tem conferido a meritória con-
sagração de ser a epopeia nacional brasileira. Configurado no percurso 
épico da narrativa heroica das origens e da formação sociocultural do 
Brasil nos contextos mítico e histórico, pré e pós-cabraliano, o poema 
integra as três vertentes heroicas da brasilidade, hibridadas na formação 
da nova tradição literária brasileira. Martim Cererê, integrando estrutural 
e dialogicamente a vertente épica do Descobrimento, através do diálo-
go intertextualizado com as epopeias brasileiras do passado vinculadas a 
essa vertente heroica, de que são exemplo a árcade Caramuru de Santa 
Rita e a romântica Paraguassu de Ladislau Titara, é uma epopeia brasi-
leira moderna do descobrimento. Integrando, de igual modo, a verten-
te heroica do Indianismo, através da intertextualidade dialógica com as 
suas antecessoras vinculadas a essa vertente épica, de que são exemplo, 
entre outras, a árcade Uruguai de Basílio da Gama e A Confederação 
dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães, Martim Cererê é uma epopeia 
brasileira indianista. E é, igualmente, uma epopeia brasileira do bandei-
rismo que, dialogando com a barroca A descoberta das Esmeraldas de 
Diogo Grasson Tinoco, a árcade Vila Rica de Cláudio Manuel da Costa 
e a parnasiana Os Bandeirantes de Batista Cepellos, entre outras, integra 
estrutural e dialogicamente a vertente heroica do bandeirismo. 
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 Centrando o relato épico no plano literário, o eu lírico/narrador in-
tegra o contexto de fala do Brasil pré-cabraliano no presente histórico da 
viagem literária, configurando, nos 11 poemas do bloco 1, a lenda tupi 
da criação do mundo. Segundo a lenda, no poema Coema Piranga, que 
abre o bloco, “de primeiro no mundo/ só havia sol mais nada/ noite não 
havia”, ou seja, o mundo estava imobilizado na temporalidade mítica do 
Sol estático, carecendo de um elemento importante de sua cosmologia, a 
noite. Diz a lenda: “mas dois frutos havia/ e num deles morava/ a Noite 
no outro o Dia/ mas ninguém sabia/ em que galho em que arbusto/ é que 
a Noite estaria/ e onde estava o Dia” e os índios vão procurar a Noite para 
a gênese do mundo. 

O poeta utiliza a estrutura mítica da lenda de criação do mundo para 
representação histórica da criação (descobrimento) do Brasil, cuja gêne-
se seria um encontro marcado das três raças, a indígena era a única que 
existia no tempo mítico do Brasil pré-cabraliano:

havia só manhã 
uma manhã espessa 
com a coroa de plumas 
vermelhas à cabeça 
só manhã no mundo 

pois noite não havia 
só manhã no mundo 
sem nenhuma idéia 
de haver noite nem dia

Então os índios, atendendo ao chamado genésico, se deslocam numa 
lenta viagem em direção ao litoral, à procura da Noite (o negro), poema 
“Canto de Guerra”:

E sem mais teretetê  
troaram os maracás.
Todos os honens que havia  
se puseram de pé
na manhã de cinema  
onde se desenrola
o desenho animado  
do mundo primitivo.
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Yara rama ae recê!  
como broncas figuras  
armadas de arco e flecha  
feitas de barro vivo
que se erguessem da terra  
cada qual com o seu povo,  
pra escuitar o barulho
da guerra
na solidão dos araxás!

Que é isto? é o grande dia!

Então o Rei do Mato  
pintado a jenipapo
e urucum,  
partiu lesto, levando  
os povos da manhã
para os lados do Atlântico  
sob um dourado açoite,
o sol,
à procura da Noite...

No Brasil primitivo pré-cabraliano, havia uma mulher “cabelo muito 
verde/ olhos-muito-ouro” chamada Uiara, a Eva brasileira primordial. No 
episódio lírico de Aimberê, o adão indígena faz uma declaração de amor 
a Uiara que, pedida em casamento, diz que sim, desde que o pretendente 
lhe trouxesse a noite. O herói parte em busca da noite, mas, embora en-
contre o coco em que a noite estava aprisionada, o herói acaba seduzido 
pela curiosidade e pela tentação do Pererê (curiosamente, uma entidade 
brasileira), e abre o coco antes do tempo e fracassa em sua missão de 
inaugurar o tempo histórico com a alternância Noite/Dia, fazendo a pas-
sagem do Brasil mítico para o histórico, deixando a proposta em aberto. 

Uiara

No país do sol 
onde só havia sol 
(noite não havia) 
havia uma mulher 
verde olho de ouro 
vestida de sol 
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imagem da manhã 
sem noção do amanhã 
verde sem ideia 
do que se diz verde 
(que não se alcança) 
ouro sem noção 
do que seria o ouro 
sol sem solução 
mulher gravada a ouro 
num friso marajoara 
cabelo muito verde 
olhos-muito-ouro 

chamava-se Uiara.

No bloco 2, centrando o relato épico no plano literário, o eu lírico/
narrador integra o contexto de fala do Descobrimento no presente histó-
rico da viagem literária, configurando, nos 5 poemas do bloco, a chegada 
do colonizador, o encontro com o índio, a celebração da primeira missa, 
o nome da terra e a declaração de amor do marinheiro branco. Chega “o 
dia português/ que saltara das ondas”, trazendo o novo pretendente:

 
A PRIMEIRA PERGUNTA
O monstro marinho
que se mexia, subindo e descendo,  
dentro do anil redondo d’água,
desenrolou os seus músculos de ondas na praia.  
E o marinheiro
que atravessara o Mar da Noite  
saltou dos ombros dele
na manhã verde clara:
–faça o favor, é aqui que mora Dona Uiara?

O encontro das duas raças faz a passagem do Brasil mítico pré-cabra-
liano para Brasil histórico pós-cabraliano:

O “ACHAMENTO”
A terra é tão fermosa 
e de tanto arvoredo 
tamanho e tão basto
que o homem não dá conta.
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No clarão matutino 
os tucanos rombudos, 
eram como figuras
a lápis encarnado
e que houvessem fugido 
do caderno escolar
em que Deus aprendia 
desenho, em menino. 
Tupis em alvoroço,
tribos guerreiras, mansas, 
troféus verdes na ponta. 
dos chuços e das lanças. 
Jequitiranabóias.
Colar de osso ao pescoço,
vermelhas araçóias, 
cocares multicores.
Cada qual com o seu sol 
de plumas à cabeça. 
Guerreiros da manhã
que haviam já descido 
dos Andes à procura
da Noite, que estaria
para os lados do Atlântico. 
Agora se debruçam, 
reunidos, ombro a ombro, 
sobre a Serra do Mar,
c espiam, com assombro, 
o dia português
que saltara das ondas 
qual pássaro marinho
ruflando a asa enorme
das velas redondas
por errar o caminho,
e os homens cor do dia 
que saíram de dentro
do pássaro marinho!
E em nome do seu povo, 
sem saber se quem chega 
é fidalgo, ou plebeu;
anjo de cor bronzeada, 
cabelo corredio,
nu, listado em xadrez, 
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tal como Deus o fez, 
vem o dono da casa
e oferece o que é seu: 
águas, cobras e flores!

Nisto a manhã louca 
grita: “bem-te-vi”!
E o Marinheiro branco, 
coração já confuso, 
ouve, maravilhado,
no gorjeio de um pássaro,
o idioma que, com pouca 
corrupção, crê que é luso. 
Como explicar que uma ave 
de país tão agreste,
diga que bem me viu,
se tu, Ó Pai celeste,
não houvesses previsto
que a terra dadivosa
seria descoberta
por quem a descobriu? 
Parece que dois povos 
tinham marcado encontro 
à sombra de tal Serra, 
nessa manhã sem par.
Um, que vinha do Mar 
seguindo a lei do Sol, 
em busca de um tesouro 
chamado Sol da Terra
(um novo Tosão de Ouro);

outro vindo da Terra
para os lados do Atlântico 
à procura da Noite
como se adivinhas e,
por estranha magia,
que havia o Mar da Noite. 
Pois no fundo das águas
é que a Noite estaria.
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O novo episódio lírico, com a declaração de amor do Adão português, 
reproduz o momento edênico originário no plano histórico: 

Declaração de Amor

Eu vim do mar! Sou filho de outra raça.  
Para servir meu rei andei à caça
de mundos nunca vistos nem sonhados,  
por mares nunca de outrem navegados.  
Ora de braço dado com a procela,
ora a brigar com ventos malcriados.  
Trago uma cruz de sangue em cada vela!

Na crista da onda, em meio do escarcéu,  
na solidão encrespada e redonda,
quanta vez me afundei no inferno d’água  
ou com a cabeça fui bater no céu!
Simples brinquedo em mãos da tempestade  
fabulosa ambição me trouxe aqui.

A ambição pode mais do que a saudade.  
Ambas me foram ver, quando eu parti.

A saudade abraçou-me, tão sincera,  
soluçando, no adeus do nunca-mais.
A ambição de olhar verde, junto ao cais,  
me disse: vai que eu fico à tua espera.

E agora, ó Uiara, eu sou um rouxinol.  
Épico só no mar, lírico em terra,  
quero gorjear à beira do regato
e o teu beijo colher, fruta do mato,  
no teu corpo pagão, quente de sol.
E agarrar-me aos teus seios matutinos,  
nauta que amou centenas e centenas
de ondas em fúria e veio naufragar,  
depois de tudo~ em duas ondas morenas,  
que valem mais, em sendo duas apenas,  
do que todas as ondas que há no mar.  
Que importa a nós as brejaúvas más,
na virgindade insólita onde fechas
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o teu supremo bem-ínvio tesouro,  
vigiado pelas onças de olhos de ouro  
guardem seus cachos roxos entre flechas  
e eu beba a água que o sertão me traz  
nas folhas grossas dos caraguatás?

Que importa, no ar, papagaios em bando,  
ou araras pintadas, deem risadas,
por nos verem assim, falando a sós,
tu da cor da manhã, eu cor do dia,
se os pássaros do amor e da alegria
a todo instante pousarão cantando
nas coisas que’ te digo, em minha voz?

Eu vim do mar! Sou filho da procela,  
Trago uma cruz de sangue em cada vela.  
Para sentir a glória de te amar,
lobo do oceano acostumado a tudo,
épico só no mar, lírico em terra,  
estenderei o couro de um jaguar
sobre este chão que ficará um veludo  
mais verde, mais macio do que o mar...  
No mar, o bravo peito lusitano.
Em terra o amor em primeiro lugar.

E tão grande há de ser a nossa luta  
sobre o leito trançado de cipós,
que a Noite cairá, pesada e bruta,  
suando pingos de estrelas sobre nós!

O episódio lírico, vinculando estruturalmente o bloco 3 ao 2, pro-
cessa a hibridação do contexto de fala histórico do Dia português com 
o mítico da Manhã indígena no contexto épico do relato, configurados 
dialogicamente nos 7 poemas. Uiara aceita a proposta de casamento do 
marinheiro, desde que ele lhe trouxesse a Noite: 

O “SOL DA TERRA” 

Quem quiser me desposar
tem que trazer a grande noite 
que mora no mar;
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tem que subir a grande serra 
que é a Serra do Mar; 
tem que apagar o Sol da Terra 
com a Noite vinda do mar... 

Não há Noite na Terra e, francamente, 
sem Noite não me caso com você. 

O herói entrou em seu navio e foi buscar a Noite, que morava numa 
terra muito distante: 

Onde estaria a noite?
Pois a Noite estaria
não mais no País das Palmeiras,
nem no fundo das Águas,
mas numa terra, ainda mais longe,
“onde jazem os povos a quem nega 
o filho de Climene cor do dia”.

O herói, vitorioso em sua missão, trouxe a Noite africana, consuman-
do o encontro das raças: 

O Navio Negreiro 

E qual não foi a alegria 
da Uiara na manhã clara! 
No instante em que o marinheiro 
saltou do Atlântico em primeiro 
lugar e, logo depois, 
fez descer de dois em dois 
uns homens tintos retintos 
que haviam trazido a Noite.

No bloco 4, o mais longo de todos, com 39 poemas, o eu lírico/narra-
dor integra os contextos de fala da ação colonizadora no curso da viagem 
literária, e configura a narrativa heroica da conquista do Sertão no per-
curso épico do relato, em dois segmentos narrativos. O primeiro, confi-
gurado nos 5 poemas iniciais, vai da celebração do casamento de Martim 
com a Uiara, até o início do bandeirismo.
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“CONJUGO VOBIS”
E ali mesmo na praia,
ante um altar forrado de onça 
e entre vergonhas assustadas 
um jesuíta canário,
chamado Anchieta, e também vindo 
dentro do Pássaro Marítimo,
celebra o casamento do homem branco 
(que viera cavalgando uma onda azul) 
com a mulher mais bonita do mundo 
(cabelos verdes, olhos amarelos).

“Conjugo vobis.”

Anchieta é o herói da ação desbravadora no início da colonização:

E AGORA? E A SERRA DO MAR?

E agora? e a Serra do Mar?
E logo os três, Santo Anchieta
(com os seus trinta Anjos da Guarda)
e mais o velho Marujo 
(Cabral me contou e eu vim)
e sua mulher, a Viara 
(cabelo verde, olho de ouro)
subindo pela parede 
azul e perpendicular 
(caminho jogado no ar) 
sobem a Serra do Mar.
E, então, sem olhar pra trás, 
pés carregados de abismo,
o Marujo, o Santo e a Uiara 
chegam ao fim da subida;

Os bandeirantes são os heróis do segundo segmento narrativo, os 
conquistadores do Sertão mítico, inóspito e fantástico, comparado ao 
mar mítico e desconhecido dos navegadores. Estes heróis tem, como fi-
lhos de Martim e Uiara, a identidade épica originária, que os permite agir 
nos planos histórico e maravilhoso, daí os Gigantes de Botas: 
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RAÇA CÓSMICA 

Mas o Marujo português havia casado com a Uiara 
e pronto! nasceram os Gigantes de Botas. 
Que a princípio eram três. 
Heróis geográficos coloridos que irão cruzar o chão 
da América inculta ainda oculta, em todos os sentidos. 

Gigante tostado no sol da manhã; 
Gigante marcado com o fogo do Dia; 
Gigante mais preto que a Noite; 
todos três, 
cada um valendo por três, 
e mais uma força que parecia somar o empurrão 
da montanha ao impulso, trazido do mar; 

todos três, 
brutais como Deus os fez, 
o homem da ferra, com o seu nomadismo; 
o homem do Mar, com a sua carga de aventura; 
o homem da Noite, para afrontar o sol dos trópicos; 

todos três, 
e todos de uma só vez, 
calçaram Botas Sete-Léguas 
e entre a voz que chamava (a magia) 
e outra voz que mandava (a ambição) 
e uma outra que não discutia (a obediência) 
todos três, 
de mãos dadas 
e pela primeira vez, 
deuses-bichos, com barba de cipó, 
depois de haver bebido em grandes goles 
a água do rio que nascera 
correndo pra dentro da terra e de costas voltadas pro mar;

todos três, 
bateram à porta do Sertão antropófago num tropel 
formidável: “Nós queremos entrar’”
Era uma vez... 
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No bloco 5, o eu lírico/narrador integra os contextos de fala do de-
senvolvimento econômico no curso da narrativa literária

CAFÉ EXPRESSO
1
Café-expresso – está escrito na porta.
Entro com muita pressa. Meio tonto,
por haver acordado tão cedo...
E pronto! Parece um brinquedo...
cai o café na xícara pra gente
maquinalmente. 

E eu sinto o gosto, o aroma, o sangue quente de São Paulo
nesta pequena noite líquida e cheirosa
que é a minha xícara de café.

A minha xícara de café
é o resumo de todas as coisas que vi na fazenda e me vem à me-
mória apagada...
Na minha memória anda um carro de bois a bater as porteiras da 
estrada...
Na minha memória pousou um pinhé a gritar: cra-
pinhé!
E passam uns homens
que levam às costas
jacás multicores
com grãos de café.

E piscam lá dentro, no fundo do meu coração,
uns olhos negros de cabocla a olhar pra mim 
com seu vestido de alecrim e pés no chão.

E uma casinha cor de luar na tarde roxo-rosa...
Um cuitelinho verde sussurrando enfiando o bico na catleia cor de 
sol que floriu 
[no portão...

 
E o fazendeiro, calculando a safra do espigão...

Mas acima de tudo
aqueles olhos de veludo de cabocla maliciosa a olhar pra mim
como dois grandes pingos de café
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que me caíram dentro da alma
e me deixaram pensativo assim...

2

Mas eu não tenho tempo pra pensar nessas coisas!
Estou com pressa. Muita pressa.
A manhã já desceu do trigésimo andar
daquele arranha-céu colorido onde mora.
Ouço a vida gritando lá fora!
Duzentos reis, e saio. A rua é um vozerio.
Sobe-e-desce de gente que vai pras fábricas.

Pralapracá de automóveis. Buzinas Letreiros.
Compro jornal. O Estado! O Diário Nacional! 
Levanto a gola do sobretudo, por causa do frio.
E lá me vou pro trabalho, pensando...

Ó meu São Paulo!
Ó minha uiara de cabelo vermelho!
Ó cidade dos homens que acordam mais cedo no mundo!

E integra por último, no bloco 6, os contextos de fala do desenvolvi-
mento industrial, completando o diálogo das vozes contextualizadas na 
voz intertextualizada da narrativa:

Ó louro imigrante 
que trazes a enxada ao ombro 
e, nos remendos da roupa, 
o mapa de rodas as pátrias. 

Sobe comigo a este píncaro 
e olha a manhã brasileira, 
lá, dentro da serra, 
nascida da própria terra. 

Homens filhos do sol (os índios) 
homens filhos do mar (os lusos) 
homens filhos da noite (os pretos) 
aqui vieram sofrer, sonhar. 
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Naquele palmar tristonho 
que vês ao longe os profetas da liberdade 
anteciparam o meu sonho. 
Mais longe, o sertão imortal: 
foi onde o conquistador 
fundou o país da Esperança. 

Naquele rio aguadouro 
ainda mora a mulher verde 
olhos de ouro. 
Naquela serra azulada 
nasceu Iracema, 
a virgem dos lábios de mel. 
Lá, mais ao fulgor do trópico, 
o cearense indomável 
segura o sol pelas crinas 
no chão revel. 

Ao sul, na paisagem escampa, 
o gaúcho vigia a fronteira 
montado no seu corcel. 

o gaúcho que vê, ao nascer, 
a verde bandeira da pátria 
estendida no pampa. 

Ó irmão louro, 
toma agora a tua enxada 
e planta a semente de ouro 
na terra de esmeralda. 
E terás, no chão em flor, 
a nova emoção 
do descobridor. 

Em conclusão: refundindo dialógica e estruturalmente as vertentes 
épicas do descobrimento, do indianismo e do bandeirismo na construção 
da nova identidade heroica moderna, Cassiano Ricardo constrói, igual-
mente, uma nova tradição literária brasileira. 
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3. Cobra Norato (1931), de raul Bopp42

Raul Bopp, retomando a vertente épica do descobrimento na elabo-
ração literária da lenda de Cobra Norato, constrói um novo segmento da 
narrativa heroica da descoberta do Brasil. A concepção épica do poema, 
fundada na lenda indígena, explora o potencial simbólico do mito como 
forma de representação do Brasil pré e pós-cabraliano no contexto pri-
mordial da floresta amazônica.

Diz a lenda, em resumo, que uma índia tomava banho no rio e foi en-
gravidada pela Cobra Grande, ou Boiuna, e deu à luz duas crianças, um 
menino e uma menina, que tinham a forma de serpente e não a forma hu-
mana. Consultado, o Pajé disse que a mãe não poderia criá-las na aldeia 
e que, se as matasse, também morreria com elas. A mãe optou por batizar 
os filhos, dando-lhes os nomes de Norato e Maria Caninana, e soltá-los 
no rio, onde se criaram como cobras d’água. 

Comentário: Cobra Norato é uma lenda pré-cabraliana pois, sendo 
filho de uma índia, significa que o continente já era habitado pelo homem, 
e que, como o homem na escala evolutiva vem depois dos animais, talvez 
a lenda seja uma explicação do aparecimento do homem nas terras do 
Brasil primordial, criado pela própria Natureza. Gostaria de lembrar que 
a Cobra é um elemento recorrente na mitologia cosmogônica indígena, 
presente inclusive na lenda tupi da Criação do Mundo utilizada por Cas-
siano Ricardo em Martim Cererê. 

Conta a lenda, em continuidade, que Cobra Norato tinha uma iden-
tidade híbrida que, se por um lado, o obrigava a morar na água dos rios 
como cobra, por outro, lhe permitia assumir a forma humana e viver em 
terra durante a noite. Nessas ocasiões, na figura de um rapaz bonito e 
prazeroso, Norato visitava a mãe e frequentava as festas ribeirinhas onde 
se divertia com amigos e namorava as moças solteiras. Mas era obrigado a 
entrar na sua pele de cobra antes do amanhecer e voltar para dentro do rio. 

Comentário: Cobra Norato tinha uma identidade dupla cobra/ho-
mem e, embora desejasse viver em terra como homem, não conseguia 
fixar a forma humana, uma figuração simbólica da evolução do animal 
para o homem. 

42.  Raul Bopp foi jornalista, poeta e diplomata, nasceu em Vila Pinhal no Rio Grande 
do Sul em 1898, e faleceu no Rio de Janeiro em 1984. Participou da Semana de Arte 
de 1922, e integrou os grupos Pau-Brasil e Antropofágico na fase inicial de implanta-
ção do Modernismo. 
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Diz a lenda, por fim, que a natureza híbrida de Norato era o efeito de 
um encantamento que poderia, como toda intervenção mágica no contex-
to da realidade, ser desfeito com a morte da cobra, através de um ritual. 
Bastava que alguém tivesse coragem de se aproximar da cobra, quando 
ela estivesse dormindo, abrisse e pingasse três gotas de leite de mulher na 
boca do animal e lhe desse um golpe forte na cabeça, de tirar sangue. Um 
dia apareceu na região um soldado, suficientemente valente e corajoso, 
que cumpriu o ritual mágico e matou a cobra. Quebrado o encantamento, 
Norato saiu de dentro do animal em sua forma humana definitiva, e foi 
morar em terra com sua família. 

Comentário: a lenda expressa uma concepção mítico-mágica da cria-
ção do mundo que bem define o estado primitivo do Brasil pré-cabraliano, 
de modo que a quebra do encantamento, que liberta a forma humana de 
Norato da forma animal, expressa talvez o despertar da conscientização 
humana individualizadora que separa o homem do animal, uma explica-
ção para o aparecimento da espécie humana no continente, que é, na ver-
dade, a situação concreta de realidade que deu origem ao mito indígena. 

Raul Bopp concebe a realização épica da lenda no poema a partir do 
momento em que o eu lírico/narrador, integrando a instância de enun-
ciação da lenda na instância narrativa da viagem, mata a cobra e assume a 
identidade híbrida do herói, e inicia a viagem heroica de sua historização, 
do Brasil pré-cabraliano de sua gestação originária para o Brasil histórico 
pós-cabraliano. Configurado na estrutura mítica de representação his-
tórica da lenda, o percurso épico torna-se igualmente atemporal, o que 
possibilita configurar, na temporalidade mítica do relato, a concomitân-
cia dos brasis primordial, pré-cabraliano e pós-cabraliano, refundidos no 
curso das viagens do herói.

Em resumo, o poeta configura concomitantemente o Brasil primordial 
das terras do Sem-Fim, o Brasil primitivo pré-cabraliano e o Brasil histórico 
pós-cabraliano no percurso épico do relato. As terras do Sem-Fim são a re-
presentação simbólica do Brasil primordial nos tempos imemoriais da cria-
ção das espécies e do aparecimento do homem no continente americano. 

Cobra Norato43, com 33 poemas numerados em romano, com variações 
métricas, estróficas e verso branco, e sem a tradicional explicitação da in-
tenção literária, é uma epopeia moderna brasileira, reconhecida como tal, 
respectivamente, por sua nova forma poética e pela contextualização histó-
rica da matéria épica. Vinculada ao Modelo Épico Moderno, estrutura-se 

43.  Bopp, Raul. Cobra Norato. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1962.
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do plano literário, onde o relato está centrado, para o plano maravilhoso, 
em que se manifesta o Brasil pré-cabraliano em gestação no seio cosmogô-
nico da floresta amazônica, e para o histórico, em que se manifesta o Brasil 
pós-cabraliano em gestação no seio histórico da civilização. 

Configura o percurso épico no relato de uma viagem literária conce-
bida no contexto de fala do presente, no curso da qual refunde os referen-
ciais históricos e simbólicos do Brasil pré e pós-cabraliano na construção 
da nova tradição literária brasileira. Raul Bopp utiliza o mito indígena pré-
-cabraliano como forma de representação histórica das origens do Brasil, 
explorando a natureza híbrida do herói para configurar, na viagem he-
roica de Cobra Norato em busca da filha da rainha Luzia, a passagem do 
contexto mítico pré-cabraliano para o contexto histórico pós-cabraliano. 

O eu lírico/narrador, centrando o relato no plano literário da viagem, 
assume a instância enunciativa da lenda (“Um dia/ eu hei de morar nas 
terras do Sem-Fim”) e ingressa no contexto mítico do Brasil pré-cabra-
liano (“Vou andando caminhando caminhando/ Me misturo no ventre do 
mato mordendo raízes”). Faz uma “puçanga” e manda chamar a Cobra 
Norato (“– Quero contar-te uma história/ Vamos passear naquelas ilhas 
decotadas?”) e, durante o passeio, quebra o encantamento de Norato 
(“Brinco então de amarrar uma fita no pescoço/ e estrangulo a Cobra”) 
para integrar a identidade da Cobra Norato (“Agora sim/ me enfio nessa 
pele de seda elástica/ e saio a correr mundo”) e viajar do contexto pré-
-cabraliano da lenda para o contexto pós-cabraliano da filha da rainha 
Luzia (“Vou visitar a rainha Luzia/ Quero me casar com sua filha”). Po-
rém, como diz a lenda, a hibridação da identidade heroica é efeito de um 
encantamento, o que exige uma imposição mágica (“– Então você tem que 
apagar os olhos primeiro”) a que o herói se submete (“O sono escorregou 
nas pálpebras pesadas”), para integrar a dupla identidade homem/cobra 
da lenda e projetar-se no seio primordial da floresta amazônica (“Um chão 
de lama rouba a força dos meus passos”). Essa é a Proposição do poema:

Poema I: 
Um dia 
eu hei de morar nas terras do Sem-fim

Vou andando caminhando caminhando
Me misturo no ventre do mato mordendo raízes 
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Depois
faço puçanga de flor de tajá de lagoa
e mando chamar a Cobra Norato
 
– Quero contar-te uma história
Vamos passear naquelas ilhas decotadas?
Faz de conta que há luar
 
A noite chega mansinho
estrelas conversam em voz baixa 
Brinco então de amarrar uma fita no pescoço
e estrangulo a Cobra.
 
Agora sim 
me enfio nessa pele de seda elástica 
e saio a correr mundo  

Vou visitar a rainha Luzia 
Quero me casar com sua filha
– Então você tem que apagar os olhos primeiro
O sono escorregou nas pálpebras pesadas
Um chão de lama rouba a força dos meus passos 

O eu lírico/narrador, assumindo a instância enunciativa da lenda na 
instância narrativa da viagem literária, configura, concomitantemente, 
o Brasil pré-cabraliano e o pós-cabraliano no percurso épico do relato, 
possibilitando que o novo herói transite livremente de um contexto para 
o outro com a simples troca de identidade, saindo da ou entrando na 
pele de cobra. O contexto de fala da viagem é o presente histórico pós-
-cabraliano do eu lírico/narrador, o contexto de fala da lenda é presente 
mítico pré-cabraliano da cobra Norato, assim, quando o herói entra na 
pele da cobra, ele ingressa no contexto mítico da lenda e, quando vira 
gente, ingressa no contexto histórico da viagem.

Por exemplo, o herói inicia sua viagem em busca da filha da rainha 
Luzia no Brasil primordial, seu berço originário, cujo contexto de fala é 
a floresta antropomorfizada, onde a fauna e a flora têm atributos huma-
nos, inclusive a linguagem, e habitam entidades míticas. Por isso, o herói 
precisa se enfiar na pele da cobra e “apagar os olhos” para assumir sua 
identidade mítica da serpente e viajar no seio da floresta mágica, conver-
sando com os bichos e as árvores que encontra, em companhia de seu 
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compadre-guia Tatu-de-bunda-seca, que conhece muito bem os mistérios 
da floresta e, inexplicavelmente, também vira gente. Como, por exemplo, 
a participação deles na festa realizada no contexto de fala histórico da 
viagem, narrada no Poema XXV, que caracteriza o compadre-guia Tatu-
-de-bunda-seca, pela linguagem e a familiaridade com o ambiente, como 
natural da região amazônica: 

A festa parece animada, compadre 
– Vamos virar gente pra entrar? 
– Então vamos 
............................................................
– Puxe mais um chorado na viola, compadre 
– Mano, espermente um golinho de cachaça ardosa 
pra tomar sustança
...................................................................................
– Mexa com o corpo velho
Trance pernas com a moça compadre

– Balancê. Traversê.
– Com sus pares contraro
– Vorver pela direita

Vou tomar tacacá quente
Tico-tico já voltou
Foi no mato cortar lenha
Urumutum Urumutum

Pica-pau bate que bate
Já bateu meu coração
Bateu bico toda a noite
Urumutum Urumutum
.............................................................................
– Esse decumê tá ficando bom
– Passe a cuité com farinha pra gente
Pimenta pegou fogo na boca
– Então desemtupa a goela com tiquira
................................................................................
– Vamos!
– Compadre,
escuite uma coisa aqui no ouvido:
Joaninha Vintém quer vim junto
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– Nada disso. É muito tarde.
Traga umas ervas de surra-cachorro
E vamos pegar o corpo que ficou lá fora 

Já no Poema XXVII, o herói e o compadre-guia integram o contexto 
de fala do Brasil pré-cabraliano:

Mais adiante uma pajelança 

No escuro a um canto do rancho 
Pajé assobia comprido fiu... fiu 
chamando o mato. 

– Mato! Quero minha onça caruana Maracá te chama 

Onça chegou Saltou Entrou no corpo do Pajé 
– Quero tafiá Quero fumar Quero dança de arremedar 

Não gosto de fogo 

Mestre Paricá chama os doentes 
de sezão de inchaço no ventre espinhela caída. 

– Só quem sabe curar isso é a Mãe do Lago 
– Quem entende de inchaço é o Urubu-tinga 

Pajé faz uma benzedura de destorcer quebranto 

E depois fuma e defuma 
Fumaça de mucurana 
gervão com cipó-titica 
e favas de cumaru 

Em seguida pega uma figa de Angola 
Risca uma cruz no chão 
e varre o feitiço do corpo com penas de ema 

o último caruana pede tafiá dança de arremedar 
– E quero mais díamba 
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– Compadre, vamos também experimentar uma fumadínha? 

Pajé tonteou Se acocorou Foi-se sumindo 
assobiando baixinho fiu... fiu... fiu... 

Então 
contrata o mato pra fazer mágica

Em outros momentos, mesmo no terreno mágico da floresta, apenas 
alternando as instâncias enunciativas da lenda e da viagem, sem virar 
gente, acessam o contexto de fala histórico da narrativa, pois os contextos 
de fala, como eu já assinalei, configurados na estrutura mítica de repre-
sentação se tornam concomitantes. Por exemplo:

Poema XXVIII
A floresta se avoluma 

Movem-se espantalhos monstros 
riscando sombras estranhas pelo chão 

Arvores encapuçadas soltam fantasmas 
com visagens do lá-se-vai 

O luar amacia o mato sonolento 

Lá adiante 
o silêncio vai marchando com uma banda de música 

Floresta ventríloqua brinca de cidade 

Movem-se arbustos cúbicos 
sob arcadas se samaúma 
..............................................................................................
Chegam de longe ruídos anônimos 

– Quem é que vem? 
– Vem vindo um trem: 
Maria-fumaça passa passa passa 

o mato se acorda 
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Cipós fazem intrigas no alto dos galhos 
Desatam-se em gargalhadinhas 

Uma árvore telegrafou para outra: 
psi psi psi 

Desembarcam vozes de contrabando 

Sapos soletram as leis da floresta 

Lá em cima 
um curió toca flauta 

Estira-se o rio 

o mato é um acompanhamento 

Desfiam-se as distâncias 
entre manchas de neblina 

– Lá vai indo um navio, compadre! 

Jaquirana-bóia apita 
Uma árvore abana adeus do alto de um galho 

Poema XXIX
– Escuta, compadre 
O que se vê não é navio É a Cobra ‘Grande 

– Mas o casco de prata? As velas embojadas de vento? 

Aquilo é a Cobra Grande 
Quando começa a lua-cheia ela aparece 
Vem buscar moça que ainda não conheceu homem 

A visagem vai sé sumindo 
pras bandas de Macapá 

Neste silêncio de águas assustadas 
parece que ainda ouço um soluço quebrando-se na noite 
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– Coitadinha da moça 
Como será o nome dela? 

Poema XXX
– Abre-te vento 
que eu te dou um vintém queimado 
Preciso passar depressa 
antes que a lua se afunde no mato 

– Então passa, meu neto 

Pereré Pereré Pereré 
Quero chegar na Serra Longe 

– Pajé-pato meu avô 
arreda o mato para um lado 
que eu preciso passar 

Levo um anel e um pente-de-ouro 
pra noiva da Cobra Grande 

– Que – mais que tu levas? 
– Levo cachaça 
– Então deixa um pouco Pode passar 
..........................................................................................
Matim-tá-pereira vem chegando 
– Bom cê deixar uni naco de fumo pro Curupira, compadre 

Tamos chegando na ponta do Escorrega 

Aracuã fica de guarda 
As moças vão tomar banho no escondido 

Poema XXXI
Compadre! Tremi de susto 
Parou a respiração 

Sabe quem é a moça que está lá em baixo 
... nuínha como uma flor? 
– É a filha da rainha Luzia! 
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– Então corra com ela depressa 
Não perca tempo, compadre 
Cobra Grande se acordou 

– Sapo-boi faça barulho 
– Ai Quatro Ventos me ajudem 
Quero forças pra fugir 
Cobra Grande vem-que-vem-vindo pra me pegar 

Já-te-pego Já-te-pego 

– Serra do Ronca role abaixo 
– Tape o caminho atrás de mim 

Erga três taipas de espinho 
fumaças de Ouricuri 
– Atire cinzas pra trás 
pra agarrar distância 

Já-te-pego Já-te-pego 

Tamaquaré, meu cunhado 
Cobra Grande vem-que-vem 
Corra imitando o meu rasto 
Faz de conta que sou eu 
Entregue o meu pixé na casa do Pajé-pato 

Torça caminho depressa 
que a Boiuna vem lá atrás 
como uma trovoada de pedra 
............................................................................
Vento correu correu 
mordendo a ponta do rabo 

Pajé-pato lá adiante ensinou caminho errado: 

– Cobra Norato com uma moça? 
Foi pra Belém Foi se casar 

Cobra Grande esturrou direito pra Belém 



Formação Épica da Literatura Brasileira

249

Deu um estremeção 

Entrou no cano da Sé 
e ficou com a cabeça enfiada debaixo dos pés de Nossa Senhora

Nos poemas citados acima, como se pode observar, o herói viaja no 
contexto do Brasil pré-cabraliano e não mais no contexto do Brasil pri-
mordial da floresta antropomorfizada, como ocorre do Poema II até o 
Poema XXIII. Ele não conversa mais com bichos e árvores, mas com pes-
soas e entidades da mitologia indígena, atravessando a faixa de interseção 
dos dois contextos, de mão dupla, que dá passagem de um para o outro. 
No último poema citado, o de número XXXI, o herói assume a condição 
histórica, salvando a filha da rainha Luzia e a Cobra Grande com a cabeça 
sob os pés de Nossa Senhora, impedida de ingressar no Brasil cristianiza-
do pós-cabraliano, não pode mais persegui-lo. 

No Poema XXXII, o herói encerra a viagem e volta com sua noiva para 
as terras do Sem-Fim, que talvez seja a mesma Amazônia originária da len-
da, como se pode deduzir do contexto, mas sob a nova formatação histórica:

– E agora, compadre 
vou de volta pro Sem-fim 

Vou lá para as terras altas 
onde a serra se amontoa 
onde correm os rios de águas claras 
entre moitas de molungu 

Quero levar minha noiva 
Quero estarzinho com ela 
numa casa de morar 
com porta azul piquininha 
pintada a lápis de cor 

Quero sentir a quentura 

do seu corpo de vaivém 
Querzinho de ficar junto 
quando a gente quer bem bem 

Ficar à sombra do mato 
ouvir a jurucutu 



Anazildo Vasconcelos da Silva

250

águas que passam cantando 
pra gente se espreguiçar 

E quando estivermos à espera 
que a noite volte outra vez 
hei de le contar histórias 
escrever nomes na areia 
pro vento brincar de apagar

E no Epílogo, Poema XXXIII, o herói se despede do compadre-guia, e 
pede a ele que, no caminho, vá convidando gente para o Caxiri Grande, a 
festa de casamento, e nomeia alguns convidados especiais, com a intenção 
de integrar todos os contextos de fala para celebrar a identidade brasileira:

Pois é, compadre 
Siga agora o seu caminho 

Procure minha madrinha Maleita 
diga que eu vou me casar 
que eu vou vestir minha noiva 
com um vestidinho de flor 

Quero uma rede bordada 
com ervas de espalhar cheiroso 
e um tapetinho titinho 
de penas de irapuru 

No caminho 
vá convidando gente pro Caxiri grande 

Haverá muita festa 
durante sete luas sete sóis 

Traga a Joaninha Vintém o Pajé-pato Boi-Queixume 
Não se esqueça dos Xicos Maria-Pitanga o João Ternura 

O Augusto Meyer Tarsila Tatizinha 
Quero povo de Belém de Porto Alegre de São Paulo 
– Pois então até breve, compadre 
Fico le esperando 
atrás das serras do Sem-fim 
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O mito, sendo gerado a partir de uma situação concreta da realidade, 
se constitui do histórico para o maravilhoso, através de um processo de 
desrealização/mitificação, mas aqui, no poema, o relato épico se constrói 
do maravilhoso para o histórico, o herói viaja da dimensão mítica pré-
-cabraliana para dimensão histórica pós-cabraliana, invertendo o percur-
so da narrativa originária da lenda. Por isso, o herói tem de passar por 
um processo de desmitificação/historização, constituído por provas que 
ele tem de vencer para reverter o processo de mitificação e reintegrar-se 
à situação concreta de realidade que lhe deu origem. Devido ao histó-
rico desabonador do herói, conhecido como um irresistível sedutor de 
donzelas incautas, as provas recorrentes do processo de desmitificação/
historização estão vinculadas à superação do desejo de sedução para se 
casar com a filha da rainha Luzia. 

O herói, enfrentando as provas no curso da ação heroica, realiza o 
processo de desmitificação/historização no percurso épico da viagem, 
avançando à medida que vai superando as provas que lhe são impostas 
nos diferentes contextos de fala encadeados no relato épico. Na estrofe fi-
nal do Poema I, ao submeter-se à primeira prova para iniciar a viagem (“– 
Então você tem que apagar os olhos primeiro”), o herói ingressa no con-
texto de fala do Brasil primordial, ainda em gestação no seio cosmogônico 
da floresta antropomorfizada, onde passa por novas provas, enfrentando 
a atração e o poder de sedução das forças da Natureza, interagindo com 
bichos e árvores. Do Poema II ao XXIII, o herói vai superando as provas 
e avançando para fora da floresta: 

Poema I
Vou visitar a rainha Luzia 
Quero me casar com sua filha
– Então você tem que apagar os olhos primeiro
O sono escorregou nas pálpebras pesadas
Um chão de lama rouba a força dos meus passos
Poema II 
– Eu quero é ver a filha da rainha Luzia!

– Agora sim 
vou ver a filha da rainha Luzia 

Mas antes tem que passar por sete portas 
Ver sete mulheres brancas de ventres despovoados
guardadas por um jacaré 
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– Eu só quero a filha da rainha Luzia

Tem que entregar a sombra para o Bicho do Fundo 
Tem que fazer mirongas na lua nova 
Tem que beber três gotas de sangue 
– Ah só se for da filha da rainha Luzia!

De todos os lados me chamam 
– Onde vais Cobra Norato? 
Tenho aqui três arvorezinhas jovens à tua espera
– Não posso 
Eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia. 
 
Poema IV 
– Sou a Cobra Norato
Vou me amasiar com a filha da rainha Luzia 

Poema VII 
Escorrego por um labirinto 
com árvores prenhas sentadas 
Raízes com fome mordem o chão 
Carobas sujas levantam os vestidos 
como cachos de lama pingando 
Poema IX 
Me atolei num útero de lama 
O ar perdeu o fôlego 

Poema XI 
Tenho vontade de ouvir uma música mole 
que se estire por dentro do sangue; 
música com gosto de lua 
e do corpo da filha da rainha Luzia

Atravessei o Treme-treme 
Passei na casa do Minhocão 
Deixei minha sombra para o Bicho-do-Fundo 
só por causa da filha da rainha Luzia 

Poema XIII 
Ventres de floresta gritam:
– Enche-me! 
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Poema XIV 
Enruga-se o charco 
como um ovário cansado 

– Vou refrescar o corpo com um mergulho 
Se eu demorar muito você me chame 
A água tem a molura macia de perna de moça, compadre! 

Poema XVIII 
Vou me estirar neste paturá 
para ouvir barulhos de beira de mato 
e sentir a noite toda habitada de estrelas
 
Quem sabe se uma delas 
com seus fios de prata 
viu o rasto luminoso da filha da rainha Luzia? 

Dissolvem-se rumores distantes 
num fundo de floresta anônima 

Poema XIX
Mar derramado
de horizontes elásticos
passou toda a noite com insônia

Chegam ondas cansadas da viagem
descarregando montanhas

Fatias do mar dissolvem-se na areia
Parece que o espaço não tem fundo...

Poema XX
Começa hoje a maré grande
O mar está se aprontando 
para receber as águas vivas 
de contrato coma lua

– Vamos rumar pras bandas do Bailique
para ver chegar a pororoca
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O mangue pediu terra emprestada.
para construir aterros gosmentos

Anazildo Vasconcelos da Silva

O mangue pediu terra emprestada.

Brigam raízes famintas
A água engomada de lama
resvala devagarinho na vasa mole

Poema XXI
Noite pontual
Lua cheia apontou, pororoca roncou

Vem que vem vindo como uma onda inchada 
rolando e embolando
com a água aos tombos

Poema XXII
– Vamos aproveitar a força da enchente
– Pois se agarre neste pau de balsa

Do Poema XXIV ao XXXI, o herói ingressa no contexto de fala do 
Brasil pré-cabraliano e enfrenta novas provas de encantamento e sedução, 
dialogando agora com pessoas e entidades da mitologia indígena, que 
vão sendo superadas no curso da ação heroica, com o resgate da filha da 
rainha Luzia e a perseguição da Cobra Grande o herói cumpre a última 
prova e ingressa no contexto histórico do Brasil pós-cabraliano:

Poema XXIV 
– Compadre, eu já estou com fome
Vamos lá pro putirum roubar farinha?

– Putirum fica longe?
– Pouquinho só chega lá
Cunhado Jabuti sabe o caminho
– Então vamos

Casão das farinhadas grandes
Mulheres trabalham nos ralos
mastigando os cachimbos
.............................................................
– Joaninha Vintém conte um causo
– Causo de quê?
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– Qualquer um 
– Vou contar causo do Boto
................................................................
– Gente!
Olhe a tapioca embolando nos tachos

 
Poema XXV
– Olha, compadre 
Aquela moça está toda dobradinha por você 
– Já está na hora de ir embora 

– Compadre, 
escuite uma coisa aqui no ouvido:
Joaninha Vintém quer vim junto 
– Nada disso. É muito tarde. 

Poema XXVI
Enquanto é noite
com todo esse céu espaçoso e tanta estrela
vamos andando machucando estradas mais pra diante
 
Poema XXX 
– Abre-te vento 
que eu te dou um vintém queimado 
Preciso passar depressa 
antes que a lua se afunde no mato 

– Então passa, meu neto 

Pereré Pereré Pereré 
Quero chegar na Serra Longe 

– Pajé-pato meu avô 
arreda o mato para um lado 
que eu preciso passar 
............................................
As moças vão tomar banho no escondido 
Pressa que pena, compadre 
Senão a gente ia espiar cheiroso· 
– Força pra frente que já é tarde 
................................................................
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– Pressa, compadre 
Já avistei Serra do Vento
do lado de lá do mar

Poema XXXI 
Compadre! Tremi de susto 
Parou a respiração
Sabe quem é a moça que está lá embaixo 
... nuinha como uma flor? 
– É a filha da rainha Luzia! 

Então corra com ela depressa 
Não perca tempo, compadre 
Cobra Grande se acordou 

– Sapo-boi faça barulho 
– Ai Quatro Ventos me ajudem 
Quero forças pra fugir 
Cobra Grande vem-que-vem-vindo pra me pegar 

Já-te-pego Já-te-pego 

– Serra do Ronca role abaixo 
– Tape o caminho atrás de mim 

Erga três taipas de espinho 
fumaças de Ouricuri 
– Atire cinzas pra trás 
pra agarrar distância 

Já-te-pego Já-te-pego 

Tamaquaré, meu cunhado 
Cobra Grande vem-que-vem 
Corra imitando o meu rasto 
Faz de conta que sou eu 
Entregue o meu pixé na casa do Pajé-pato 

Nos Poemas XXXII e XXXIII, o herói, realizando a proposição da via-
gem, conquista a identidade histórica, fica noivo da filha da rainha Luzia e 
volta para as terras do Sem-Fim, onde fica esperando os convidados para 
a festa de casamento. Observa:
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Poema XXXII
– E agora, compadre 
vou de volta pro Sem-fim 

Vou lá para as terras altas 
onde a serra se amontoa 
onde correm os rios de águas claras 
entre moitas de molungu 

Poema XXXIII
Haverá muita festa 
durante sete luas sete sóis 

Traga a Joaninha Vintém o Pajé-pato Boi-Queixume 
Não se esqueça dos Xicos Maria-Pitanga o João Ternura 

O Augusto Meyer Tarsila Tatizinha 
Quero povo de Belém de Porto Alegre de São Paulo

A implantação de um novo movimento literário se dá através de um 
processo simultâneo de ruptura/integração: ruptura com a tradição vigen-
te e integração de nova tradição literária. Na implantação do modernismo 
brasileiro em sua fase inicial, conhecida como “heroica”, destaco a impor-
tância dos manifestos poéticos no processo de ruptura e a do resgate in-
tencional da tradição épica no processo de integração. O investimento da 
concepção literária modernista no discurso épico se prestava tanto para a 
renovação da forma poética da epopeia, quanto para a integração do relato 
heroico da descoberta na construção da nova tradição literária brasileira. 
Os três poetas aqui estudados, retomando a vertente épica originária da 
descoberta literária do Brasil dos brasileiros, resgatam a tradição épica na 
fase inaugural do modernismo, iniciando a narrativa literária de constru-
ção heroica da identidade histórico-cultural brasileira, que será ampliada, 
em continuidade, na épica de Jorge de Lima e de Cecília Meireles.

4. Invenção de Orfeu (1952), de Jorge de Lima44

Invenção de Orfeu45 configura o relato épico de uma viagem literá-
ria do eu lírico/narrador, concebida no contexto subjetivo das motiva-

44.  Jorge de Lima (1893-1953).
45.  Lima, Jorge de. Invenção de Orfeu. Rio de Janeiro: Ediouro, 1980.
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ções pessoais, que tem como fonte de criação a experiência subjetiva do 
poeta. Assumindo a instância enunciativa do eu lírico/narrador, o poeta 
materializa a experiência subjetiva numa ilha que eclode e se expande 
no tempo-espaço do poema, transportando o herói no curso da viagem 
literária. A ilha conecta os universos interior e exterior e projeta o herói 
concomitantemente no contexto subjetivo das motivações pessoais o no 
objetivo das representações históricas. Ou seja, o herói, vivenciando os 
pensamentos, as sensações e as emoções no seio da ilha, projeta-se ao 
mesmo tempo nos contextos das representações históricas vivenciadas, 
viajando pelo universo exterior da realidade objetiva. 

A singularidade poética ou ato intuitivo que preside a criação poética, 
cria o mar e nele eclode uma ilha que se expande no tempo-espaço do po-
ema, e nela estava contida o princípio e o verbo, um herói sem nome e um 
universo a ser criado no curso de uma viagem cosmogônica fundadora. 
Cercada pelo mar, a ilha se expande verticalmente, em círculos concên-
tricos, emulação da arquitetura ascensional da Divina Comédia, que lhe 
serve de modelo, estruturados pelos princípios material e espiritual, que 
lhes são inerentes. O princípio material semiotiza os mundos materiais 
em suas formações e povoamentos de seres viventes visíveis, e o princípio 
espiritual semiotiza os mundos imateriais em suas origens e povoamentos 
de seres viventes invisíveis. Impulsionada por um ou outro dos princípios, 
alternados ou concomitantemente, a ilha se torna metamorfa e movediça, 
ora visível ora invisível no percurso épico da viagem heroica. 

A ilha-poema, guardando a forma cilíndrica do universo interior, se 
expande sob o influxo semiotizante de círculos ascensionais e descensio-
nais que giram em torno dela em constelações sígnicas. Por exemplo, a 
ilha originária se expande na Ilha-Brasil que se expande numa constelação 
de ilhas-países, que se expande numa nova constelação de ilhas-planetas, 
e assim por diante. De igual modo, o poema-ilha se expande em Invenção 
de Orfeu que se expande numa constelação de poemas-épicos (Os Lusía-
das, a Divina Comédia, a Eneida, etc.) que se expande na épica ocidental 
e assim por diante. E tudo se movimenta neste universo, descrevendo 
órbitas circulares em torno de seus respectivos núcleos semiotizantes. 
Utilizando a força criadora da experiência subjetiva na exploração das 
contraposições originárias da natureza humana, tais como materialidade 
e espiritualidade, transitoriedade e transcendentalidade, o poeta faz uma 
adequação da gênese originária do universo exterior à cosmogonia subje-
tiva do universo interior materializado na ilha poética. 
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Ao contrário das três obras anteriores, comprometidas com a proposta 
de ruptura da fase inicial do Modernismo, Invenção de Orfeu realiza, em 
continuidade, a nova concepção épica já em plena vigência do Modernis-
mo, o que lhe permite, inclusive, integrar o legado heroico do período ini-
cial e se inserir legitimamente no Ciclo Épico Moderno. Explicita a inten-
ção literária através dos elementos tradicionais e integra a tradição épica 
pela emulação do contexto literário da épica ocidental. Ao instituir Dante, 
que foi guiado por Virgílio, como poeta-guia e tomar a Divina Comédia 
como modelo, Jorge de Lima insere o seu poema no curso da épica oci-
dental, validando a trajetória de permanência e continuidade da epopeia. 

Invenção de Orfeu é uma epopeia brasileira vinculada à narrativa literária 
de resgate da vertente épica do descobrimento como forma de construção 
da nova tradição literária brasileira. Integra a tradição épica pela emulação, 
principalmente de Dante e de Camões, tomados como modelo, e se insere, ao 
mesmo tempo, no percurso da épica brasileira e no curso da épica ocidental. 

Invenção de Orfeu compreende 180 poemas numerados em romano, 
distribuídos em 10 cantos com títulos próprios. Desenvolve variados es-
quemas métricos, rímicos e estróficos, e explicita a intenção épica através 
dos elementos tradicionais, proposição, invocação, narração e a divisão 
em cantos. O eu lírico/narrador, centrando o relato épico no plano lite-
rário, faz a Proposição do poema: uma viagem em busca de uma ilha, no 
curso da qual o herói vivencia sua experiência subjetiva na construção de 
uma identidade heroica: 

Um barão assinalado 
sem brasão, sem gume e fama 
cumpre apenas o seu fado: 
amar, louvar sua dama, 
dia e noite navegar, 
que é de aquém e de além-mar 
a ilha que busca e amor que ama. 

Nobre apenas de memórias,
vai lembrando de seus dias,
dias que são as histórias,
histórias que são porfias
de passados e futuros,
naufrágios e outros apuros
descobertas e alegrias
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Alegrias descobertas 
ou mesmo achadas, lá vão 
a todas as naus alertas 
de vária mastreação, 
mastros que apontam caminhos 
a países de outros vinhos. 
Esta é a ébria embarcação. 

Barão ébrio, mas barão, 
de manchas condecorado; 
entre o mar, o céu e o chão 
fala sem ser escutado 
a peixes, homens e aves, 
bocas e bicos, com chaves, 
e ele sem chaves na mão. 
(C. I, p. I)

Em seguida o eu lírico/narrador inicia o relato épico com o encadeando 
dos referenciais históricos e simbólicos de configuração da ilha no curso da 
viagem literária, que se estende do Canto I ao Canto VII. Alguns exemplos: 

Denomi-vos, chamo-vos de novo
águas descomunais, estrelas virgens,
peixes vivendo em aves, anjos de antes,
sem cartas de vigiar, tão doces sumos
derramados nos ares pressentidos.
Desejo lavar tudo: o fogo, a água e o ar,
– seres antigos que o homem corrompeu;
Desejo ver de novo, andrade novo,

dormir nas pedras duras, renomar-me,
reemendar-me dos erros mutilantes.
Reconheço essa mão fossilizada
entre lianas e as quedas estacadas;
quero descoagular-me e deixar-me ir.
Filho pródigo quero regressar.
Ó descuidada infância desigual!
Onde, é meu Deus, a dança sobre a ardósia,
em palimpsesto e cinza sotoposta?
Onde os passos da amiga, onde o seu rosto?
Sei vosso sal, saliva inominada
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embebendo meu ser de sonho e cal.
(C. II, p. IX)

E meus olhos ausentes me espiando 
entre as coisas caducas e fugaces 
a minha intercessão em outras faces. 

Orfeu, para conhecer teu espetáculo, 
em que queres senhor, que eu me transforme, 
ou me forme de novo, em que outro oráculo? 
(C. III, p. XXVII) 

Ví-me a girar em torno à própria ilha 
(ó coréia medonha e derradeira!), 
dentro da confusão prodigiosa, 
no pó1en estelar de estranha rosa, 
a sofrer tanto em mim o mesmo giro,
 a vertigem tremenda Sempre acesa, 
a agonia a rondar-me procelosa, 
(eu culpado da vida vitoriosa), 

que a coréia girando pelejada 
com mil arcos de lume, mensageiros, 
com milícias bailando, com cavalos 

de fogo circunsoantes, com essa roda 
danada e deliciosa, era tão viva, 
e tão extraordinária, que eu nasci. 
(C. IV, p. XXIX) 

Poema tão amargo que parece 
ser apenas palavras despenhadas 
sobre cactos e espinhos semeadas 
onde uma liana turva se entretece. 
(C. V, p. XVIII) 

e a ilha se expande como um novo mundo recriado 
que surge no lugar do antigo 
mas apagar esse mundo 
do mundo que hoje acorda, 
e dar-lhe um canto jucundo 
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de guerra contra guerreiros, 
de poetas e cordeiros,
cordeiros que fazem corda 

para unir os corações, 
cordeiros das horas calmas,
 ponteiros de carrilhões, 
cordas perenes das almas, 
almas em Cristo acordadas, 
prudentes chamas moldadas 
em forma de corações; 
(C. VI, p. II) 

Interroga-me O Rei. E eu em voz gasta: 
Minha mão artesã pertence à lei, 
e com ela registrei nas colunatas: 
Ó inatingível céu, enfim cansei, 

Fiquei então ao alto, nesses frisos. 
(Eis um pastor oculto me rondando.) 
Meu ânimo querido dos estilos 
olhava do alto o chão e o pastor, quando 

a vida era contínua; e as sombras n’água 
tremiam o reflexo das ruínas. 
Decidi-me de cima desabar-me. 

E desabando-me eis que ainda escutei 
aquela voz tão grave e tão divina: 
fui teu céu; e teu chão sempre serei. 
(Canto VII, p. XI)

No Canto VIII, intitulado Biografia, composto de um único poema, o 
herói contempla a ilha recriada: 

ESTANDO findo o cântico das ilhas 
chorei nesses janeiros flagelados 
marejados de chuvas ondulantes 
e tão cheios de ocasos e andorinhas 
e de várias paisagens que mudavam 
sob os ventos transidos nas folhagens 
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..............................................................
Nós somos ilhas rasas e acolhemos 
a sombra das montanhas e dos pássaros. 
Tínhamos que esquecer queridas nossas 
musas cantantes, musas silenciosas, 
restrições violentando essas montanhas, 
formas sonhadas desses mesmos pássaros. 
..........................................................................
Encontrar uma ilha, encontro fácil. 
encontrar a verdade, organizá-la, 
reachar os pedidos enterrados, 
reencontrar Mira-celi inatingida, 
comunicar-se, dar-se, dividido, 
poeta, artista, santo distribuidor. 
.................................................................
Os heróis desse poema vivem soltos, 
com a liberdade de escolher seus tectos, 
e neles se abrigar ou se enforcar 
ou ressoá-los com música de loucos 
ou furar com a cabeça o céu sem traves, 
mas pesado de estrelas e distâncias. 
..................................................................
Em verdade acordamos transformados, 
braços em asas; pés em velocímetros, 
ventres em gozos bons, costas sem pesos, 
olho varando o espaço, frontes ocas; 
e uns seios virgens, palcos das criaturas 
menos finais que as que reflete o espelho. 
(Canto VIII, p. I)

No Canto IX, temos o episódio lírico de Inês de Castro:

ESTAVAS, linda Inês, nunca em sossego 
e por isso voltaste neste poema, 
louca, virgem Inês, engano cego, 
ó multípara Inês, sutil e extrema, 
ilha e mareta funda, raso pego, 
Inês desconstruída, mas eurema, 
chamada Inês de muitos nomes, antes, 
depois, como de agora, hojes distantes. 
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No Canto X, o eu lírico/narrador conclui o relato épico com a recria-
ção do universo interior da experiência subjetiva: 

Pra conhecer a calma que há na vida 
isolemo-nos dentro desses frutos. 
Que doçura perene nesses sumos 
de cavilosos ácidos despidos! 

Os pomares repousam nesses úteros 
de rubis, ó maçã redescoberta; 
repouso no teu seio’ como um púero 
pois nesses fins de tempo sou um certo 

cavaleiro chamado Adão segundo 
flagelado de quedas, e barão 
de azorragues de fogo assinalado; 

que deseja na beira desses mundos 
dormir nas frondes que amanhã virão, 
dormir já morto nos futuros pomos.
(Canto X, p. XIV)

Pela emulação mimética, que converte o contexto literário da épica 
ocidental (epopeias, poetas épicos e líricos, heróis míticos e históricos, 
concepções literárias, musas humanas e divinas, identidades heroicas, 
por exemplo) em matéria poemática, o eu lírico/narrador ressemiotiza o 
percurso da épica ocidental no relato épico da viagem literária. O poema 
inteiro exemplifica a emulação mimética, de qualquer modo, acrescento 
uma amostra aos poemas já citados: 

Vós sabeis onde estão as latitudes,
longitudes, limites, Tordesilhas
e as fronteiras fechadas para as ilhas.
Mas além dessas firmes certitudes,
há o túnel que Virgílio descobriu
e onde o ódio torcicola as criaturas.
(Canto I, p. IV)

E uma noite no mar o Tormentório Cabo
a Tétis emprenhou; e o órgão monstruoso
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pôde ser construído oculto sobre a ilha: 
converteu-se-lhe em som a terra dura, e os ossos
em penedos, e os pés em dois pedais andando
sobre o úmido elemento e a boca desferiu
o canto imenso. Agora eu vos direi que Tétis
é voluta e paixão ou essa mulher sem sombra
repercutida e só dentro do tempo e o espaço.
O órgão fora construído em meio à nave como
um litúrgico altar para seu canto alterno.
E o teclado em verdade é de asas modelado
despaisado clangor como os nomes sem corpo.
Tétis o agita: e o enorme orago reproduz
o mais doce momento, o ato de pura graça
ante cuja rosácea é encanto e desencanto. 
(Canto I, p. XXIV)

Estavas, linda Inês, repercutida
nesse mar, nessa estátua, nesse poema,
e tão justa e tão plena e coincidida,
que eras a alma da vida curta; e extrema
quando se esvai na terra a curta vida.
Tu te refluis na vaga desse tema,
eterna vaga, vaga em movimento,
agitada e tranquila como o vento. 
(Canto II, p. XIX)

Alighieri, desejo repousar
sob a luz numeral das Três Beatrizes.
Venho de mãos cruéis, maios sem lírios,
perseguido de espadas e de gritos.
O lento regressar entre perigos,
por grosseiros arautos fustigado,
perdidos meus amores, meus descansos,
flores, ocasos, zéfiros, cascatas.
A febre me animou que me inflamava,
nesse cômoro nu me dessedento.
A tarde cai. O vento passa. Eu vivo.
Eu corruptível. Eu estou chorando
o suor das camisas despojadas.
Beatriz! Beatriz! exclamo de repente.
E de repente alguém responde do ermo:
“Verás, do cimo ao círculo tércio atento,
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Beatriz mais acima revelada.” 
Olhos alçando, à Musa bem-amada,
divisei-a (era bela, ó marejada,
da eterna luz, em refração, somada);
pobre mortal, do pélago emergindo,
alço os meus olhos em Beatriz fitando-os.
Dante, falo por ti, por mim, por quem?
As palavras fiéis ligam-me a ti,
com teus augúrios, números e círculos.
Ó, não temeste, por me dar guarida:
eu como tu, nós todos os mortais
penetramos um dia o inferno horrente! 
(Canto IV, p. VI)

Era uma vez um povo de marujos
que quis passar às Indias impossíveis,
dobrando cabos, moçambiques, bacos,
nadando em Áfricas desertas e armadilhas
O herança em meu sangue, devastada!
O piloto afogado, ó rei sem nau! 
....................................................................
Amo-te “idioma-vasco”, sempre ouvido
no clima dessas quíloas afogadas,
esses mares antigos navegados,
escorbutos comendo a língua viva,
sebastianismos vendo irreais reinos,
essa linguagem toda, minha fala. 
(Canto VIII, p. I)

Existes, linda Inês, repercutida
nessa plaga de sonho, nesse poema,
e tão lua dormida e coincidida
entre luares, de súbito diadema,
que a trajetória muda mais renhida,
e te refluis na vaga desse tema,
constante vaga, vaga em movimento,
pródiga e vinda como o próprio vento. 
(Canto IX, p. I)

Amo os heróis do poema iguais ao canto
em si, comunicantes, sobre as águas,
e mesmo informações de musas nossas,
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dançarinos nevados, naves, falo
de tudo, de engenheiros, de maxilas,
de vimes, vice-reis, Camões meu bardo,
e os vivários, salitres, equinócios,
esse mapa venoso irriga os versos. 
(Canto X, p. V)

Afinal afastando-nos da costa
para danar as calmarias, vimos
o reverso das coisas e dos seres
com a nudez dos primeiros achamentos;
pois além dos infernos existia
inda um mundo esperando caravelas;
entre a carne aderida e os ossos frios,
sobre os golfos de Dante e os purgatórios
havia a face achada de Beatriz;
– alegria, chamemos-lhe com o nome
de uma outra realidade fecundada. 
(Canto X, p. XIX)

O impacto causado pela publicação de Invenção de Orfeu, sobretu-
do pela aparente ilogicidade de uma fábula ausente, que foi creditada a 
uma provável concepção barroca, vem recebendo novas e importantes 
fundamentações teóricas que contribuem para a compreensão da monu-
mental construção épica do poema. O reconhecimento do poema como 
expressão da concepção literária moderna investida no discurso se im-
põe e é inquestionável, estou de pleno acordo. Mas as tentativas cons-
tantes dos estudiosos de encontrar explicações e justificativas de certos 
recursos formais e conceituais do poema em outras concepções literá-
rias, demonstram a extrapolação da concepção modernista, o que a torna 
insuficiente para o reconhecimento do que é novo. A busca devia ser 
direcionada para concepções literárias posteriores, de que o poema fosse 
precursor, o que não seria possível fazer no momento de sua publicação, 
é óbvio, mas agora pode. 

A concepção épica de Invenção de Orfeu, que assustou o próprio po-
eta, é pós-moderna, embora a realização literária utilize procedimentos e 
recursos poéticos da épica modernista. A configuração do percurso épico 
numa viagem literária do eu lírico/narrador no contexto das motivações 
pessoais do universo interior do poeta que, assumindo a instância enun-
ciativa do relato épico da viagem, integra a experiência subjetiva (suas 
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sensações, emoções e pensamentos) como fonte de criação da identidade 
heroica, é característica da épica pós-moderna. A emulação mimética que 
converte o contexto literário da épica ocidental em matéria poemática é 
compartilhada pela nova epopeia moderna e pós-moderna, mas trans-
formar a matéria poemática mimetizada, que compreende, entre outros, 
as epopeias antigas e modernas, os heróis históricos e míticos, as musas 
humanas, divinas e divinizadas, as aderências míticas pagãs e cristãs, as 
vertentes épicas históricas e míticas, os poetas líricos e épicos, em matéria 
poemática ressemiotizada na construção da nova identidade heroica, é 
próprio da épica pós-moderna. 

E mais, na epopeia pós-moderna, o poeta é narrador e protagonista 
da viagem literária e a experiência subjetiva é a fonte de criação da iden-
tidade heroica. Por isso, a epopeia pós-moderna não consagra um herói, 
cria uma identidade heroica. Na epopeia moderna, o poeta é narrador 
e protagonista da viagem literária que se realiza contexto histórico do 
presente, mas, no curso da viagem literária, o eu lírico/narrador integra 
outros contextos de fala históricos e míticos que configuram a viagem de 
outro herói, como em Martim Cererê e Romanceiro da Inconfidência. 

Entendo que Invenção de Orfeu é a obra precursora do pós-moder-
nismo no percurso da épica brasileira e, por isso, vai repercutir nas epo-
peias pós-modernistas dos anos de 1970 para cá, seja por inspiração ou 
modelo, como se tornará transparente na análise das obras do Ciclo Épico 
Pós-Moderno. 

5. Romanceiro da Inconfidência (1953), de Cecília meireles

O Romanceiro da Inconfidência, configurando o percurso épico da 
viagem literária no mito da redenção, que serve de estrutura para a repre-
sentação histórica da Inconfidência Mineira, define-se formal e conceitual-
mente como uma epopeia brasileira moderna, reconhecida como legítima 
manifestação do discurso épico no século XX, investido pela concepção 
literária modernista. O poema compõe-se de cinco Falas, quatro Cenários, 
oitenta e cinco Romances e dois episódios líricos, e desenvolve esquemas 
variados de metro, de estrofação, de rimas e de ritmos, adequando a pro-
sódia poética à expressão emocional da mensagem. Na reconstrução da 
trama histórica que prepara a Inconfidência, a poetisa utiliza o mito serta-
nista para representação histórica da conquista dos Gerais, integrando os 
referenciais históricos do encontro das raças no contexto compartilhado 
da colonização, explorando as vertentes épicas do sertanismo, do ban-
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deirismo, da descoberta do ouro e da exploração das minas. Na recons-
trução da trama mítica, utiliza os referenciais simbólicos da lenda para a 
representação histórica do trágico desfecho do drama da Inconfidência. 
Compartilhando, em continuidade, o projeto épico modernista iniciado 
com Pau-Brasil, Cecília Meireles integra, com o relato do episódio heroico 
da Inconfidência, a fonte originária da identidade nacional no contexto 
histórico do presente, e insere seu poema no percurso da épica brasileira. 

Há de se considerar que a matéria épica, no curso de formação da 
épica brasileira, se fazia a partir de um fato histórico da colonização mas, 
devido à falta de um distanciamento temporal entre o acontecimento e a 
realização literária, suficiente para integração da aderência mítica desre-
alizadora ao evento histórico, se dava inacabada aos poetas épicos que 
tinham de completar o processo de formação da matéria épica na elabo-
ração literária de suas respectivas epopeias. A grande maioria dos nossos 
épicos era contemporânea do fato histórico narrado, a única exceção no 
século XVIII é Santa Rita Durão, sendo que alguns poetas participaram 
do próprio evento histórico, como o árcade Henrique João Wilkens, o ro-
mântico Ladislau dos Santos Titara e o simbolista Francisco Mangabeira. 

A matéria épica do Romanceiro da Inconfidência, ao contrário, se fez 
ao longo de quase dois séculos e se deu pronta à poetisa, permitindo-lhe 
surpreender o evento antes da eclosão, em sua formação histórica no 
contexto da colonização, e depois dela, em sua formação simbólica no 
contexto da lenda. Como observadora privilegiada, Cecília Meireles con-
cebeu a eclosão da Inconfidência como desfecho de uma trama monu-
mental, urdida misteriosamente ao longo do século anterior, por força de 
uma estranha ligação de fatos, circunstâncias e personagens implicados 
na composição histórica do fatídico drama nacional. E, depois da eclosão, 
como fonte originária de uma trama mítica que conferiu ao sonho libertá-
rio dos inconfidentes a universalidade messiânica do sonho libertário que 
acalanta o pesadelo real de povos dominados e oprimidos. Refundindo os 
referenciais históricos e simbólicos, pré e pós-eclosão do movimento, na 
elaboração literária da matéria épica do poema, a poetisa ressalta a trágica 
monumentalidade da Inconfidência, confrontando a verdade histórica dos 
registros dos autos com a transfiguração mítica das tradições e da lenda. 

Na Proposição da “Fala inicial”, que abre o poema, o eu lírico/nar-
rador declara a intenção épica de elucidar, na construção épica do relato 
heroico, a caprichosa trama da Inconfidência Mineira, silenciada na con-
fluência das vertentes histórica e mítica de sua formação. Para adequar a 
intenção épica à realização literária da matéria épica, a poetisa configura 
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nas 5 falas o contexto histórico da viagem literária do eu lírico/narrador, 
no curso da qual integra o contexto de fala da viagem histórica dos heróis 
nos 85 romances, e o contexto de fala da viagem mítica dos heróis nos 
4 cenários e nos 2 episódios líricos. A partir das coordenadas históricas 
e simbólicas da trama da Inconfidência, a poetisa elabora o roteiro da 
viagem histórica dos heróis até a eclosão do movimento, e o roteiro da 
viagem mítica dos heróis até o trágico desfecho do movimento. 

Na Proposição evocativa da Inconfidência na “Fala inicial” de abertu-
ra do poema, o eu lírico/narrador, centrando o relato no plano literário, 
configura o percurso épico da viagem na estrutura mítica de representa-
ção, e integra na instância enunciativa os diversos contextos de fala, his-
tóricos e míticos, que serão encadeados no relato épico da ação heroica. 
O eu lírico/narrador projeta no tempo-espaço do presente os fatos, as 
circunstâncias e os personagens implicados na trama histórica, evocados 
na elaboração sinestésica da imagística poética, propondo as questões 
fundamentais sobre (“esse atroz labirinto/ de esquecimento e cegueira”) 
que exigem uma elucidação do trágico desfecho do movimento (“Ó meio-
-dia confuso,/ ó vinte-e-um de abril sinistro,/ que intrigas de ouro e de 
sonho/ houve em tua formação?”), para efetuar o resgate dos inconfiden-
tes no contexto histórico do presente (“Na mesma cova do tempo/ cai o 
castigo e o perdão./ Morre a tinta das sentenças/ e o sangue dos enforca-
dos.../ – liras, espadas e cruzes/ pura cinza agora são./ Na mesma cova, 
as palavras,/ o secreto pensamento,/ as coroas e os machados,/ mentira 
e verdade estão.”), e incorporar o legado da Inconfidência na vertente 
originária da independência do Brasil.

Fala inicial

Não posso mover meus passos,
por esse atroz labirinto
de esquecimento e cegueira
em que amores e ódios vão:
– pois sinto bater os sinos,
percebo o roçar das rezas,
vejo o arrepio da morte,
à voz da condenação;
– avisto a negra masmorra
e a sombra do carcereiro
que transita sobre angústias,
com chaves no coração;
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– descubro as altas madeiras
do excessivo cadafalso
e, por muros e janelas,
o pasmo da multidão.

Batem patas de cavalos.
Suam soldados imóveis.
Na frente dos oratórios,
que vale mais a oração?
Vale a voz do Brigadeiro
sobre o povo e sobre a tropa,
louvando a augusta Rainha,
– já louca e fora do trono –
na sua proclamação.

Ó meio-dia confuso,
ó vinte-e-um de abril sinistro,
que intrigas de ouro e de sonho
houve em tua formação?
Quem ordena, julga e pune?
Quem é culpado e inocente?
Na mesma cova do tempo
cai o castigo e o perdão.
Morre a tinta das sentenças
e o sangue dos enforcados...
– liras, espadas e cruzes
pura cinza agora são.
Na mesma cova, as palavras,
o secreto pensamento,
as coroas e os machados,
mentira e verdade estão.

Aqui, além, pelo mundo
ossos, nomes, letras, poeira...
Onde, os rostos? onde, as almas?
Nem os herdeiros recordam
rastro nenhum pelo chão.

Ó grandes muros sem eco,
presídios de sal e treva
onde os homens padeceram
sua vasta solidão...
Não choraremos o que houve,
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nem os que chorar queremos:
contra rocas de ignorância
rebenta a nossa aflição.

Choramos esse mistério,
esse esquema sobre-humano,
a força, o jogo, o acidente
da indizível conjunção
que ordena vidas e mundos
em polos inexoráveis
de ruína e de exaltação.

Ó silenciosas vertentes
por onde se precipitam
inexplicáveis torrentes
por eterna escuridão!

O eu lírico/narrador, centrando o relato épico no plano literário, vai 
integrando na instância narrativa os diversos contextos de fala, históri-
cos e lendários, dispostos em blocos narrativos distintos, encadeados no 
percurso épico da viagem literária. Os três planos estruturais da epopeia 
estão configurados distintamente, o plano literário nas 5 Falas, o histórico 
nos 85 Romances e o maravilhoso nos 4 Cenários e nos dois Episódios 
Líricos que são, de fato, cenários simbólicos. Os blocos narrativos podem 
ser construídos a partir das falas, dos cenários ou dos romances, entre 
outros, e o poema pode ser dividido em um número variado de partes, 
dependendo do critério utilizado na constituição dos blocos. 

Como meu interesse recai na estruturação épica, eu divido o poema 
em três partes, a primeira compreende a Fala inicial, seguida do primeiro 
Cenário e dos Romances I a XIX, em que o eu lírico/narrador, centrando 
relato no plano literário, integra na instância enunciativa o contextos de 
fala que antecedem a preparação do movimento, como o herói ainda me-
nino na missa com sua mãe, o período da grandeza e decadência do ouro, 
da desenfreada ambição da riqueza, entre outros, e projeta a viagem no 
plano maravilhoso do Cenário:

Passei por essas plácidas colinas 
e vi das nuvens, silencioso, o gado 
pascer nas solidões esmeraldinas. 

Largos rios de corpo sossegado 
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dormiam sobre a tarde, imensamente, 
e eram sonhos sem fim, de cada lado.
...............................................................
Passei por entre as grotas negras, perto 
dos arroios fanados, do cascalho 
cujo ouro já foi todo descoberto. 

As mesmas salas deram-me agasalho 
onde a face brilhou de homens antigos, 
iluminada por aflito orvalho. 
....................................................................
Tudo me chama: a porta, a escada, os muros, 
as lajes sobre mortos ainda vivos, 
dos seus próprios assuntos inseguros. 
Assim viveram chefes e cativos, 
um dia, neste campo, entrelaçados 
na mesma dor, quiméricos e altivos . 
......................................................................
Das grotas de ouro à extrema escadaria, 
por asas de memória e de saudade, 
com o pó do chão meu sonho confundia. 

Armado pó que finge eternidade, 
lavra imagens de santos e profetas 
cuja voz silenciosa nos persuade

E recompunha as coisas incompletas: 
figuras inocentes, vis, atrozes, 
vigários, coronéis, ministros, poetas. 

Retrocedem os tempos tão velozes, 
que ultramarinos árcades pastores 
falam de Ninfas e Metamorfoses. 

E percebo os suspiros dos amores 
quando por esses prados florescentes 
se ergueram duros punhos agressores. 

Aqui tiniram ferros de correntes; 
pisaram por ali tristes cavalos. 
E enamorados olhos refulgentes 
..............................................................
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Isabéis, Doroteias, Eliodoras, 
ao longo desses vales, desses rios, 
viram as suas mais douradas horas 

em vasto furacão de desvarios 
vacilar como em caules de altas velas 
cálida luz de trêmulos pavios. 

Minha sorte se inclina junto àquelas 
vagas sombras da triste madrugada, 
fluidos perfis de donas e donzelas. 

Tudo em redor é tanta coisa e é nada: 
Nise, Anarda, Marília... – quem procuro? 
Quem responde a essa póstuma chamada? 

Que mensageiro chega, humilde e obscuro? 
Que cartas se abrem? Quem reza ou pragueja? 
Quem foge? Entre que sombras me aventuro? 

Que soube cada santo em cada igreja? 
A memória é também pálida e morta 
sobre a qual nosso amor saudoso adeja. 

O passado não abre a sua porta 
e não pode entender a nossa pena. 
Mas, nos campos sem fim que o sonho corta, 

vejo uma forma no ar subir serena: 
vaga forma, do tempo desprendida. 
É a mão do Alferes, que de longe acena. 

Eloquência da simples despedida: 
“Adeus! que trabalhar vou para todos!...” 
(Esse adeus estremece a minha vida.)

Preparado o palco onde fatos, circunstâncias e personagens, ligados 
entre si mesmos, compõe a trama silenciosa da Inconfidência, o eu lírico/
narrador integra os respectivos contextos de fala dos eventos em forma-
ção na instância narrativa, e projeta a viagem no plano histórico dos Ro-
mances vinculados ao Cenário: 
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Nos sertões americanos, 
anda um povo desgrenhado: 
gritam pássaros em fuga 
sobre fugitivos riachos; 
desenrolam-se os novelos 
das cobras, sarapintados; 
espreitam, de olhos luzentes, 
os satíricos macacos. 

(Por onde é que andas, ribeiro, 
descoberto por acaso?) 

Grossos pés firmam-se em pedras: 
sob os chapéus desabados, 
o olhar galopa no abismo, 
vai revolvendo o planalto; 
descobre os índios desnudos, 
que se escondem, timoratos; 
calcula ventos e chuvas; 
mede os montes, de alto a baixo; 
em rios a muitas léguas 
vai desmontando o cascalho; 
em cada mancha de terra, 
desagrega barro e quartzo. 

Lá vão pelo tempo adentro 
esses homens desgrenhados: 
duro vestido de couro 
enfrenta espinhos e galhos; 
em sua cara curtida 
não pousa vespa ou moscardo; 
comem larvas, passarinhos, 
palmitos e papagaios; 
sua fome verdadeira 
é de rios muito largos, 
com franjas de prata e de ouro, 
de esmeraldas e topázios. 

(Que é feito de ti, montanha, 
que a face escondes no espaço?) 
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E é por isso que investigam 
toda a brenha, palmo a palmo; 
é por isso que se entreolham 
com duras pupilas de aço; 
que uns aos outros se destroçam 
com seus facões e machados: 
companheiros e parentes 
são rivais e amigos falsos. 

(Que é feito de ti, caminho, 
em teu segredo enrolado?) 

Por isso, descem as aves 
de distantes céus intactos 
sobre corpos sem socorro, 
pela sombra apunhalados; 
por isso, nascem capelas 
em rios a muitas léguas 
vai desmontando o cascalho; 
em cada mancha de terra, 
desagrega barro e quartzo. 

Lá vão pelo tempo adentro 
esses homens desgrenhados: 
duro vestido de couro 
enfrenta espinhos e galhos; 
em sua cara curtida 
não pousa vespa ou moscardo; 
comem larvas, passarinhos, 
palmitos e papagaios; 
sua fome verdadeira 
é de rios muito largos, 
com franjas de prata e de ouro, 
de esmeraldas e topázios. 

(Que é feito de ti, montanha, 
que a face escondes no espaço?) 

E é por isso que investigam 
toda a brenha, palmo a palmo; 
é por isso que se entreolham 
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com duras pupilas de aço; 
que uns aos outros se destroçam 
com seus facões e machados: 
companheiros e parentes 
são rivais e amigos falsos. 

(Que é feito de ti, caminho, 
em teu segredo enrolado?) 

Por isso, descem as aves 
de distantes céus intactos 
sobre corpos sem socorro, 
pela sombra apunhalados; 
por isso, nascem capelas 
no mudo espanto dos matos, 
onde rudes homens duros 
depositam seus pecados. 
Por isso, o vento que gira 
assombra as onças e os veados: 
que seu sopro, antigamente, 
era perfume tão grato, 
e, agora, é cheiro de morte, 
de feridos e enforcados... 

(Que é feito de ti, remoto 
Verbo Divino Encarnado) 

Selvas, montanhas e rios 
estão transidos de pasmo. 
É que avançam, terra adentro, 
os homens alucinados. 
Levam guampas, levam cuias, 
levam flechas, levam arcos; 
atolam-se em lama negra, 
escorregam por penhascos, 
morrem de audácia e miséria, 
nesse temerário assalto, 
ambiciosos e avarentos, 
abomináveis e bravos, 
para fortuitas riquezas 
estendendo inquietos braços, 
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– os olhos já sem clareza, 
– os lábios secos e amargos. 

(Que é feito de vós, ó sombras 
que o tempo leva de rastos?) 

E, atrás deles, filhos, netos, 
seguindo os antepassados, 
vêm deixar a sua vida, 
caindo nos mesmos laços, 
perdidos na mesma sede, 
teimosos, desesperados, 
por minas de prata e de ouro 
curtindo destino ingrato, 
emaranhando seus nomes 
para a glória e o desbarato, 
quando, dos perigos de hoje, 
outros nascerem, mais altos. 
Que a sede de ouro é sem cura, 
e, por ela subjugados, 
os homens matam-se e morrem, 
ficam mortos, mas não fartos. 

(Ai, Ouro Preto, Ouro Preto, 
e assim foste revelado!) 
(Romance I) 

A segunda parte inicia com o segundo Cenário e vai em sequência até 
o Romance LXXI, englobando 2 Cenários, 3 falas e 52 Romances, em que 
o eu lírico/narrador projeta novamente a viagem no plano maravilhoso do 
novo Cenário preparando o palco para pôr em cena novos acontecimen-
tos e personagens: 

Eis a estrada, eis a ponte, eis a montanha 
sobre a qual se recorta a igreja branca. 

Eis o cavalo pela verde encosta.
Eis a soleira, o pátio, e a mesma porta. 

E a direção do olhar. E o espaço antigo 
para a forma do gesto e do vestido. 
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E o lugar da esperança. E a fonte. E a sombra. 
E a voz que já não fala, e se prolonga. 

E eis a névoa que chega, envolve as ruas, 
move a ilusão de tempos e figuras. 

– A névoa que se adensa e vai formando 
nublados reinos de saudade e pranto.

Em seguida, o eu lírico/narrador centra o relato no plano literário da 
Fala à antiga Vila Rica para integrar na instância enunciativa os novos 
contextos de fala da trama do movimento:

Fala à antiga Vila Rica
Como estes rostos 
dos chafarizes, 
foram cobertos 
os vossos olhos 
de véus de limo, 
de musgo e líquens, 
paralisados 
no frio tempo, 
fora das sombras 
que o sol regula. 

Mas, ai! não fala 
a vossa língua 
como estas fontes, 
– palavras d’água, 
rápidas, claras, 
precipitadas, 
intermináveis. 

Ou fala? E apenas 
o nosso ouvido, 
na terra surda 
que os homens pisam, 
já nada entende 
do vosso longo, 
triste discurso, 
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– amáveis sombras 
que aqui jogastes 
vosso destino, 
na obrigatória, 
total aposta 
que às vezes fazem 
secretas vidas, 
por sobre-humanas 
fatalidades? 

E projetar novamente a viagem no plano histórico dos Romances vin-
culados aos respectivos contextos de fala dos acontecimentos e persona-
gens que atuaram no palco do Cenário: 

Romance XX ou 
Do país da Arcádia 

O país da Arcádia 
jaz dentro de um leque: 
existe ou se acaba 
conforme o decrete 
a Dona que o entreabra, 
a Sorte que o feche. 

É sonho que guarda 
em pálpebra leve, 
diáfana e parada, 
a emoção campestre 
de suspiro d’água 
em flor que fenece. 
– Desejo que afaga. 
– Dom que se oferece. 
(O rápida aljava, 
não sejas tão breve, 
que o amor chega, passa 
e logo se esquece!) 

O país da Arcádia 
jaz dentro de um leque: 
sob mil grinaldas, 
verde-azul floresce. 
Por ele resvala, 
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resvala e se perde, 
a aérea palavra 
que o zéfiro escreve. 
A luz é sem data. 
Nomes aparecem 
nas fitas que esvoaçam:
Marília, Glauceste, 
Dirceu, Nise, Anarda... 
– O bosque estremece: 
nos arroios, claras 
ovelhinhas bebem. 
Sanfonas e frautas 
suspiros repetem. 

O país da Arcádia, 
súbito, escurece, 
em nuvem de lágrimas. 
Acabou-se a alegre 
pastoral dourada: 
pelas nuvens baixas, 
a tormenta cresce. 

(O tempo é indelével, 
mas não há mais nada. 
Em cinza adormece 
a festa de nácar, 
o assomo celeste 
do país da Arcádia, 
no partido leque...)

E assim, com o relato centrado no plano literário, o eu lírico/narrador 
vai integrando os diferentes contextos de fala na instância narrativa e, 
passando de um plano para o outro, vai fundindo os referencias históricos 
e simbólicos da Inconfidência no relato épico da viagem literária. Nesta 
segunda parte, o eu lírico/narrador integra os contextos de fala do evento 
histórico da Inconfidência, por isso os romances referem as ideias de base 
do movimento, a preparação para sua deflagração e o seu desfecho trági-
co, os ideais dos inconfidentes, a prisão e julgamento dos envolvidos e a 
aplicação das penas aos condenados. 

A terceira parte inicia com a Imaginária Serenata e vai até a Fala aos 
inconfidentes mortos que encerra o poema, em que o eu lírico/narrador 
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centra o relato no plano literário e vai integrando os novos contextos de 
fala dos acontecimentos posteriores ao julgamento dos inconfidentes e a 
execução das sentenças dos condenados, referindo, entre outros, o con-
flito de Marí1ia e de Dona Bárbara Eliodora, o casamento de Gonzaga, 
o destino de D. Maria I após proferir a sentença dos inconfidentes, con-
figurados no relato épico através dos mesmos procedimentos estruturais.

Imaginária serenata 

Vejo-te passando 
por aquela rua 
mais aquele amigo 
que encontraram morto. 
E pergunto quando 
poderei ser tua, 
se vens ter comigo, 
de tão negro porto. 

Ah, quem põe cadeias 
também nos meus braços? 
Quem minha alma assombra 
com tanto perigo? 
Em sonho rodeias 
meus ocultos passos. 
Ouve a tua sombra 
o que, longe, digo? 

Vejo-te na igreja, 
vejo-te na ponte, 
vejo-te na sala... 
Todo o meu castigo 
é que não me veja, 
também, no horizonte. 
Que ouça a tua fala 
sem me ver contigo. 

Na minha janela, 
pousa a luz da lua. 
Já não mais consigo 
descanso em meu sono. 
Pela noite bela, 
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o amor continua. 
Deita-me consigo 
aos pés do seu dono.

Resta considerar que, integrando a ótica histórico-cultural do coloniza-
do na estruturação épica do relato, o poema inverte a perspectiva do relato 
histórico do colonizador, anulando o julgamento e as sentenças mediante 
a absolvição histórica dos réus. Legitimando a concepção nacionalista da 
causa, fundada na aspiração da liberdade, direito inalienável do ser huma-
no, os inconfidentes são resgatados historicamente como patriotas, fazen-
do da Inconfidência a vertente épica originária da independência do Brasil. 

Por último, vale alguns esclarecimentos sobre a construção da identi-
dade heroica dos inconfidentes, considerando que o herói épico se carac-
teriza por uma dupla condição existencial, a humana, que lhe permite agir 
no plano histórico da epopeia, e a mítica, que lhe permite, igualmente, 
agenciar o plano maravilhoso. O ser humano é, em sua natural condição 
histórica, um simples mortal, portanto, para conquistar o estatuto épico 
do herói, ele precisa ser projetado no maravilhoso, alcançando assim a 
transfiguração mítica que o resgata da consumação histórica do tempo, e 
lhe confere a “imortalidade” épica. Logo no primeiro Cenário, o eu lírico/
narrador condiciona o resgate histórico dos inconfidentes ao julgamento 
poético da ação heroica, só os transfigurados pela aderência mítica, res-
ponderão a “póstuma chamada” e serão ressuscitados: 

Tudo em redor é tanta coisa e é nada: 
Nise, Anarda, Marília... – quem procuro? 
Quem responde a essa póstuma chamada?

E na “Fala aos inconfidentes mortos”, que fecha o poema, o eu líri-
co/narrador, considerando a elucidação da trama que levou ao trágico 
desfecho da Inconfidência, volta a indagar, à guisa de um balanço, pelos 
personagens que, respondendo à “póstuma chamada” conquistaram a 
identidade épica do herói e “sobem purificados”, e pelos que não conse-
guiram e foram incriminados: 

Agora, tudo 
jaz em silêncio: 
amor, inveja, 
ódio, inocência, 
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no imenso tempo 
se estão lavando... 
...................................................
Quais os que tombam, 
em crime exaustos, 
quais os que sobem, 
purificados? 
(Fala aos Inconfidentes Mortos)

De um modo geral, com exceção dos pusilânimes, os inconfiden-
tes filiados ao movimento foram transfigurados pela aderência mítica e 
conquistaram a identidade épica, outros, apenas implicados na trama, 
também alcançaram a identidade heroica. E ainda, em consequência da 
integração da ótica estruturante do colonizado no relato épico, os traido-
res da narrativa histórica do colonizador, condenados pela Rainha, são 
os heróis da epopeia e “sobem purificados”, e os heróis consagrados pela 
rainha sãos os traidores e “tombam/ em crimes exaustos”. 

O eu lírico/narrador, fundindo os referenciais históricos dos autos 
com referenciais simbólicos da lenda, constrói a identidade épica de Ti-
radentes, o herói legítimo do Romanceiro da Inconfidência. Tiradentes é 
um herói messiânico, filiado à classe do herói mártir, cuja transfiguração 
se dá, a exemplo de Cristo, com a morte. O herói mártir é um revolucio-
nário pacífico, ele porta uma mensagem vencedora, que desencadeia uma 
revolução da consciência humana, e não, necessariamente, uma espada 
vitoriosa no campo de batalha. 

O passado não abre a sua porta 
e não pode entender a nossa pena. 
Mas, nos campos sem fim que o sonho corta, 

vejo uma forma no ar subir serena: e 
vaga forma, do tempo desprendida. 
É a mão do Alferes, que de longe acena. 

Eloquência da simples despedida: 
“Adeus! que trabalhar vou para todos! ...”
(Esse adeus estremece a minha vida.) 
(primeiro Cenário)
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6. Canto dos Palmares (1961), de Solano Trindade46

Minha reflexão, limitada pela proposta de trabalho, consiste em for-
mular a concepção épica do poema, considerando, basicamente, a cons-
trução épica do relato, a elaboração da identidade heroica e a integração 
da tradição épica.

A vertente épica de Palmares entra na épica brasileira no século XIX 
agregada à vertente épica do bandeirismo na epopeia parnasiana Os Ban-
deirantes de Batista Cepellos. No poema Palmares, dedicado ao bandei-
rante Jorge Velho, Cepellos narra o confronto bélico do herói bandeirante 
com o herói de Palmares e constrói a identidade épica de Zambi: 

Ora, pôr esse tempo, em Palmares, formando 
A Republica Negra os quilombos de escravos, 
Firmes na defensão, erguiam-se num bando 
Que Zambi transformou num pugilo de bravos.
...............................................................................
E chegou e venceu. Mas foi rija a contenda! 
Muito sangue correu, de um lado e de outro lado! 
O deserto, em redor, aquela ação tremenda, 
Pávido, estremeceu, como convulsionado! 

Era bela de ver-se aquela heroica gente, 
No seu posto, de pé, como um tigre de guarda. 
Rechaçando o inimigo, inexoravelmente, 
A golpes de facão e tiros de espingarda. 

Repelindo a invasão, que atacava de jeito, 
Rugiam ferozmente os revoltos escravos! 
E chegou-se a lutar muita vez peito a peito, 
Sapateando no chão, como dois touros bravos: 

Por fim o Bandeirante é senhor dos Palmares, 
Onde entra de roldão numa forte investida! 
Adeus, floresta livre! Adeus queridos lares! 
Terra materna, adeus! Adeus, por toda a vida! 

46.  Solano Trindade (1908-1974) nasceu em Recife e faleceu no Rio de Janeiro. Fun-
dador da Frente Negra Pernambucana e do Centro Cultural Afro-Brasileiro, criador 
do Teatro Popular Brasileiro, poeta, folclorista, cineasta e pintor. 
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.............................................................................
Mas pelo amor de Pátria, essa noiva impoluta
Que embala o berço leve e sustenta o guerreiro,
Palmarenses, lutai até morrer na luta,
Porque a derrota é o cativeiro, é o cativeiro!
................................................................................
Foi então que Zambi, vendo o inimigo fero
Dono das posições, no baluarte envolvido,
Calmo e rijo, de pé, como um herói de Homero,
Olhou em derredor e viu tudo perdido.

Solano Trindade retoma a vertente épica e o herói de Palmares num 
canto épico independente e, ressemiotizando a identidade heroica de 
Zambi na atemporalidade do mito, integra o Palmares sonhado no sonho 
heroico do novo canto épico. O poeta configura o percurso épico numa 
viagem literária do eu lírico/narrador que, concebida no contexto do uni-
verso interior das motivações pessoais, tem a experiência subjetiva como 
fonte de criação. Assumindo a instância enunciativa do eu lírico/narrador, 
o poeta materializa Palmares no tempo-espaço do poema e projeta a via-
gem literária no contexto interior das sensações, emoções e pensamentos, 
que compõem a experiência subjetiva, e, concomitantemente, no contexto 
exterior da realidade histórica, refundindo-os no curso da ação heroica. 

Canto dos Palmares47, composto de um canto com 193 versos bran-
cos, distribuídos em total liberdade métrica e estrófica, constrói no relato 
épico do evento histórico do Quilombo dos Palmares, uma síntese viril da 
escravidão no Brasil, do período colonial aos dias de hoje. O percurso do 
escravismo está figurado na notação temporal que divide o percurso épico 
em três períodos históricos distintos. O eu lírico/narrador, centrando o 
relato no plano literário, faz a Proposição de abertura o poema:

Eu canto aos Palmares 
sem inveja de Virgílio de Homero 
e de Camões 
porque o meu canto 
é o grito de uma raça 
em plena luta pela liberdade! 

47.  Trindade, Solano. Canto dos palmares. In: ______. Cantares ao meu povo. Bra-
silense: São Paulo, 1981.
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Em seguida, tem início a narração com a fuga da senzala, a fundação 
do Quilombo e os constantes ataques que são rechaçados pelos quilom-
bolas, a prosperidade de Palmares, nascimento de nova geração de qui-
lombolas, a heroicização dos combatentes mortos e a notação temporal 
que encerra a primeira parte do relato épico:

Há batidos fortes 
de bombos e atabaques 
em pleno sol 
Há gemidos nas palmeiras 
soprados pelos ventos 
Há gritos nas selvas 
invadidas pelos fugitivos...
.......................................................
Fecham minha boca 
Mas deixam abertos os meus olhos 
Maltratam meu corpo 
Minha consciência se purifica 
Eu fujo das mãos 
Do maldito senhor! 

Meu poema libertador 
é cantado por todos, 
até pelo rio. 
Meus irmãos que morreram 
muitos filhos deixaram 
e todos sabem plantar 
e manejar arcos; 
muitas amadas morreram 
mas muitas ficaram vivas, 
dispostas para amar 
seus ventres crescem 
e nascem novos seres. 

O opressor convoca novas forças 
vem de novo 
ao meu acampamento... 
Nova luta. 
As palmeiras 
ficam cheias de flechas, 
os rios cheios de sangue, 
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matam meus irmãos, 
matam as minhas amadas, 
devastam os meus campos, 
roubam as nossas reservas; 
tudo isto, 
para salvar 
a civilização 
e a fé... 
.............................................
Nossas plantações 
estão floridas, 
nossas crianças 
brincam à luz da lua, 
nossos homens 
batem tambores, 
canções pacíficas, 
e as mulheres dançam 
essa música... 

Mas eu os faço correr... 

Ainda sou poeta 
meu poema 
levanta os meus irmãos. 
Minhas amadas 
se preparam para a luta, 
os tambores 
não são mais pacíficos, 
até as palmeiras 
têm amor à liberdade... 

Meu poema 
é para os meus irmãos mortos. 
Minhas amadas 
cantam comigo, 
enquanto os homens 
vigiam a Terra. 

O relato prossegue, ainda no contexto de fala do Quilombo, com a 
propagação do sonho, a conquista da liberdade e notação temporal que 
encerra a segunda parte da viagem literária:
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O tempo passa 
sem número e calendário, 
o opressor volta 
com outros inconscientes, 
com armas 
e dinheiro, 
mas eu os faço correr... 
O meu poema libertador 
é cantado por todos, 
até pelas crianças 
e pelo rio. 

Meu poema é simples, 
como a própria vida, 
nascem flores 
nas covas de meus mortos 
e as mulheres 
se enfeitam com elas 
e fazem perfume 
com sua essência... 
............................................
Não queremos o ouro 
porque temos a vida!

O relato integra o contexto de fala pós-abolição da escravatura, de-
nuncia ao mundo a mentira do opressor que “quer o corpo liberto” e diz 
que aboliu o escravismo, afirma a impossibilidade de deter o sonho liber-
tário de Palmares e traz a notação temporal que fecha a terceira etapa da 
viagem literária:

 
E o tempo passa, 
sem número e calendário... 
O opressor quer o corpo liberto,
mente ao mundo, 
e parte para 
prender-me novamente... 

Eu ainda sou poeta 
e canto nas selvas 
a grandeza da civilização – a Liberdade! 
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– É preciso salvar a fé, 
Diz o tratante opressor... 

Eu ainda sou poeta 
e canto nas matas 
a grandeza da fé – a Liberdade... 
Minhas amadas cantam comigo, 
meus irmãos 
batem com as mãos, 
acompanhando o ritmo 
da minha voz! ... 

Saravá! Saravá! 
Repete-se o canto 
do livramento, 
já ninguém segura 
os meus braços... 

Na última parte, o eu lírico/narrador conclui o relato épico da viagem 
literária, projetando o herói no contexto histórico do presente “Zumbi foi 
redimido”:

Agora sou poeta, 
meus irmãos vêm ter comigo, 
eu trabalho, 
eu planto, 
eu construo, 
meus irmãos vêm ter comigo... 

Minhas amadas me cercam, 
sinto o cheiro do seu corpo, 
e cantos místicos 
sublimizam meu espírito! 
Minhas amadas dançam, 
despertando o desejo em meus irmãos, 
somos todos libertos, 
podemos amar! 

Entre as palmeiras nascem 
os frutos do amor 
dos meus irmãos, 
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..............................................................
E agora ouvimos um grito de guerra, 
ao longe divisamos 
as tochas acesas, 
é a civilização sanguinária 
que se aproxima. 

O opressor 
não pôde fechar minha boca, 
nem maltratar meu corpo, 
meu poema 
é cantado através dos séculos, 
minha musa 
esclarece as consciências. 
Zumbi foi redimido...

 Canto aos Palmares, transportando o herói do contexto colonial es-
cravagista para o contexto histórico do presente no percurso épico da 
viagem literária do eu lírico/narrador, transcende no tempo o legado de 
esperança da força transformadora de consciências, deixado pelo canto 
heroico de liberdade ou morte de Zumbi dos Palmares. 
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9. o CiCLo ÉPiCo PÓS-moDErNo

A  partir de 1970, surge uma nova manifestação do discurso épico, in-
vestido pela a concepção literária pós-moderna, que vai constituir o Mo-
delo Épico Pós-Moderno, vinculado à Matriz Épica Moderna e filiado ao 
Modelo Épico Moderno, com o qual compartilha características gerais, 
exatamente aquelas que distinguem a Matriz Épica Moderna das Matrizes 
Clássica e Romântica. Por exemplo, a concepção da epopeia concebida 
na dimensão metapoética da matéria épica e, consequentemente, a es-
truturação do plano literário, onde o relato épico está centrado, para o 
histórico e o maravilhoso. Mas diferem pelo investimento das concepções 
literárias que lhes atribuem características e procedimentos específicos, 
até mesmo na operacionalização dos fundamentos compartilhados. 

C aracterísticas fundamentais da épica pós-moderna são: a configu-
ração do percurso épico numa viagem literária do eu lírico/narrador no 
contexto das motivações pessoais do universo interior do poeta que, as-
sumindo a instância enunciativa do relato épico da viagem, integra a ex-
periência subjetiva (suas sensações, emoções e pensamentos) como fonte 
de criação da nova identidade heroica. O eu lírico/narrador, integrando a 
experiência subjetiva, materializa no tempo-espaço do poema um veículo 
de transporte do herói/heroína que viaja simultaneamente nos contextos 
de fala do universo interior das motivações pessoais e do universo exterior 
da realidade histórica, conectados ao veículo de transporte e delimitados 
por ele na relação espaciotemporal Dentro/Fora. Os meios de transporte, 
materializados no tempo-espaço de um poema para transportar o herói/
heroína no curso da viagem literária, são praticamente ilimitados, já que 
qualquer coisa pode se tornar um objeto poético, um trem ou uma flor, 
um barco ou um perfume, uma ilha ou uma cidade histórica ou mítica. 
O importante é que, na viagem literária da épica pós-moderna, o veículo 
que leva o herói/heroína, transporta também no percurso os universos in-
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terior e exterior conectados a ele, projetando o viajante/herói, simultânea 
ou alternadamente, nos contextos interior e exterior que se expandem. 

Pela emulação mimética, a épica pós-moderna transforma a matéria 
poemática mimetizada, que compreende as epopeias antigas e modernas, 
os heróis históricos e míticos, as musas humanas, divinas e divinizadas, as 
aderências míticas pagãs e cristãs, as vertentes épicas históricas e míticas, 
os poetas líricos e épicos, entre outros, em matéria poemática ressemioti-
zada na construção da nova identidade heroica. Na epopeia pós-moderna, 
o poeta é narrador e protagonista da viagem literária e faz da experiência 
subjetiva a fonte de criação da identidade heroica. A epopeia pós-moderna 
não constrói um herói mas sim uma identidade heroica que heroiciza o 
cidadão comum em sua jornada épica particular pelos diversos contextos 
sociais de suas respectivas experiências subjetivas. 

Na epopeia pós-moderna, a matéria mimetizada converte-se em ma-
téria poemática ressemiotizada que, desvinculada da condição de signo 
do contexto original mimetizado, vincula-se signicamente ao novo mo-
delo mimético. Em resumo, a épica pós-moderna concebe a ressemio-
tização como princípio mimético de criação de unidades relacionais, ou 
seja, unidades criadas pela superposição e inter-relacionamento de outras 
unidades sotopostas. Por exemplo, a viagem literária pós-moderna, cria-
da pela superposição e o inter-relacionamento de outras viagens épicas 
ressemiotizadas no contexto de fala do eu lírico/narrador, é uma viagem 
relacional. De igual modo, a superposição e o inter-relacionamento de 
identidades heroicas, inclusive a identidade subjetiva do poeta, ressemio-
tizadas no contexto de fala do eu lírico/narrador, constrói a nova identi-
dade heroica relacional pós-moderna. E assim por diante, o herói épico 
pós-moderno é relacional, a aderência mítica pós-moderna é relacional, 
ou seja, a epopeia pós-moderna é, ela mesma, uma epopeia relacional. 

Jorge de Lima inaugura com Invenção de Orfeu o Ciclo Épico Pós-
-Moderno na épica brasileira, e vai servir de inspiração e modelo para as 
epopeias posteriores. Mesmo assim, optei por incluí-lo no Ciclo Moderno 
por sua vinculação à retomada da vertente épica do descobrimento inicia-
da com Pau-Brasil e concluída com Romanceiro da Inconfidência, com 
a proposta modernista de criação da nova tradição literária brasileira. O 
Ciclo Épico Pós-Moderno tem início com Sísifo e se prolonga, prova-
velmente, nas primeiras décadas de 2017, mas limitei minha pesquisa à 
epopeia da virada do século, Latinomérica. 
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1. Sísifo (1976): marcus Accioly48 

Minha reflexão consiste em formular a concepção épica do poema, 
considerando, basicamente, a construção épica do relato, a elaboração da 
identidade heroica e a integração da tradição épica.

Sísifo49 configura o relato épico de uma viagem literária do eu lírico/
narrador, concebida no contexto subjetivo das motivações pessoais, que 
tem como fonte de criação a experiência subjetiva do poeta. Assumindo 
a instância enunciativa do eu lírico/narrador, o poeta materializa a ex-
periência subjetiva na pedra e na montanha de Sísifo, que eclodem e se 
expandem no tempo-espaço do poema, e transportam o herói no curso 
da viagem literária. A máquina de Sísifo conecta os universos interior e 
exterior e projeta o herói concomitantemente no contexto subjetivo das 
motivações pessoais o no objetivo das representações históricas. Ou seja, 
o herói, vivenciando os pensamentos, as sensações e as emoções no seio 
da montanha, projeta-se nos contextos das representações históricas vi-
venciadas, viajando na máquina mítica de Sísifo, simultaneamente, pelos 
universos interior da experiência subjetiva e exterior da realidade objetiva. 

Projetado no contexto das representações históricas, o poeta é Sísifo 
viajando no tempo-espaço do mito, rolando sua pedra/poema na monta-
nha/existência, projetado no contexto da experiência subjetiva do univer-
so interior, Sísifo é o poeta viajando no tempo-espaço do poema, rolando 
o poema/pedra no leito da existência/montanha. No curso da viagem li-
terária do eu lírico/narrador, o poeta/Sísifo constrói a identidade heroica 
clássica no contexto de fala da antiguidade e o Sísifo/poeta a moderna no 
contexto de fala da modernidade. No Canto VIII, as duas identidades se 
fundem na criação do novo canto épico, no Canto IX o herói projeta-se 
no contexto de fala do cristianismo e renasce, transfigurado pela ade-
rência mítica cristã, livre do castigo imposto pela aderência mítica pagã 
clássica e, no Canto X, assume a nova identidade heroica ressemiotizada 
no percurso épico da viagem literária.

Sísifo compreende 302 poemas numerados em romano, distribuídos 
em 10 cantos com títulos próprios, somando no total 11.979 versos. De-
senvolve variados esquemas métricos, rímicos e estróficos, e explicita a 
intenção épica através dos elementos tradicionais, abertura, proposição, 
invocação, dedicatória, narração e a divisão em cantos. O eu lírico/nar-

48.  Marcus Moraes Accioly nasceu no Engenho Laureano, município de Aliança, Per-
nambuco, a 21 de janeiro de 1943. Poeta, ensaísta, escritor e professor universitário.
49.  Accioly, Marcus. Sísifo. Quiron: São Paulo, 1976.
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rador, centrando relato épico no plano literário, faz a abertura do poema 
no contexto da épica ocidental:

Da nossa vida em meio da jornada
entre armas e barões assinalados
tendo perdido a verdadeira estrada 
vi-me por mares nunca navegados 
selva selvagem Tróia incendiada 
muitos heróis nas guerras esforçados: 
Aquiles Odisseus Vascos Enéas 
Ó comédias tragédias epopéias 

como um Atlas girando o globo inteiro 
levanto do instrumento o solo rude
não de tuba canora o som guerreiro 
nem músicas e danças do alaúde 
mas da terra o som alto e verdadeiro 
que embora acenda o peito e o gesto mude 
dos mares sem Cabrais e sem Colombos 
suspende um novo canto sobre os ombros
(C. I, p. 1) 

Em seguida vem a Proposição de “cantar as épicas canções”, ou seja, 
o canto dos cantos que supera os cantos de heróis individualizados, e a 
criação de uma nova identidade heroica ressemiotizada, (novo Sísifo):

cessem do grego do troiano e luso 
o profundo pensar e o sonho extenso 
cale-se a voz de sal do mar confuso 
e o céu escute o som do meu silêncio 
desça a corda dos ventos como o fuso 
da tempestade e cesse o canto imenso 
de Homero de Virgílio e de Camões 
que eu vou cantar as épicas canções 

piso da terra para o espaço pleno 
meus pés vacilam entre os dois abismos 
porém firmando as mãos no céu ordeno: 
é preciso subir quando é preciso 
sei que a montanha é alta e eu sou pequeno 
ó descida ó estágio ó alpinismo 
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rolarei para sempre (novo Sísifo) 
a pedra do poema até os píncaros 
(C. I, p. 1) 

Segue-se a Invocação dupla, pagã e cristã, confirmando a proposta de 
abranger todo o percurso da épica ocidental, e depois vem a Dedicatória 
“à memória daqueles que escreveram/ um canto intemporal como o das 
águas” e, particularmente, aos que inventaram a máquina mítica de Sísifo:

eu dedico este canto (que é um mito 
um sono e um despertar como o dos pássaros) 
àqueles que antes inventaram Sísifo 
e o castigo dos deuses nos seus braços 
mas tão grande ele foi tão infinito 
tão incansável de tantos cansaços 
que a sua pedra se movimentou 
no espaço e tempo e se reinventou 
(C. I, p. I)

A narração tem início no Poema II, em que o eu lírico/narrador, emu-
lando Dante, traduz a motivação lírica, ato intuitivo que preside a criação 
artística, do poeta que dormiu lendo a Divina Comédia e teve um sonho 
e ouviu uma voz que se identifica como sendo Garcia Lorca, seu poeta/
guia na viagem (Poemas III e IV), e desperta na floresta: 

não sabia que o tempo amanhecia 
mas o sol se infiltrou por uma fresta 
e iluminando a pedra onde eu dormia 
despertou-me do sono da floresta 
(C. I, p. V)

Nos Poemas VI e VIII, o eu lírico/narrador projeta-se no contexto do 
universo interior das motivações pessoais, preparando a viagem literária e 
no Poema IX, integrando a experiência subjetiva do poeta (pensamentos, 
sensações e emoções), materializa a máquina mítica de Sísifo no tempo-
-espaço do poema:

na montanha do mar 
(o sino dágua 
que tange uma canção 
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de sal e lágrima) 
a pérola de Sísifo 
rola nas dunas 
(as ondas verdazuis 
sob as espumas) 

sobre a arvoreverde 
e ilhas de atol 
a pérola (a pedra) 
é como o sol 
(gemacesassalgada) 
o fátuo-fogo 
uma lua (de prata) 
e outra (de ouro)

Conectados os dois universos, tem início a viagem literária que proje-
ta o herói simultaneamente em seus respectivos contextos de fala:

sobre a pedra (navio) 
Sísifo (Ulisses) 
vence o sol (Polifemo) 
o mar (Claribdes) 
o sino de Netuno 
(buziometal)
e ouve o mel das sereias 
do mar de sal 
............................................
pela montanhamérica 
a pedra (Sísifo) 
abre o mapa (Tirésias) 
da terra (o início) 
há motim (fome/sede) 
no sonho (o sono) 
do novo mundo (o canto) 
ele (Colombo) 
..............................................
aqui o polo (os polos) 
noite (alvorada) 
a Atlântida perdida 
(reinventada) 
a hélice (a âncora) 
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o gelo (o esqui) 
a nave (o navegante) 
aqui (aqui) 

Pela emulação mimética, que converte o contexto literário da épica 
ocidental (epopeias, poetas épicos e líricos, heróis míticos e históricos, 
concepções literárias, musas humanas e divinas, identidades heroicas, 
por exemplo) em matéria poemática, o eu lírico/narrador ressemiotiza o 
percurso da épica ocidental no relato épico da viagem literária. O poema 
inteiro exemplifica a emulação mimética, de qualquer modo, acrescento 
uma amostra aos poemas já citados: 

Homero grande Homero (pai de todos 
os poetas do mundo) sou teu neto 
(pois já vim dos teus filhos) sou herdeiro 
das tuas Odisséias das Wadas 
e sou cego também (também sou Milton) 
também tangi a lira de Demôdoco 
e nos paços reais cantei meus cantos 
até as muitas lágrimas do povo 
e além da vasta cabeleira azul 
do mar do mar sacudidor da terra
 
ó Dante Alighieri Dante Dante 
que comédia divina esta Comédia 
do Inferno Purgatório e Paraíso 
que li e imaginei na Idade Média 
na selva da cidade de Florença 
diante dos seus papas e dos santos 
porque amei Beatriz mesmo na morte 
e a Igreja de Deus antes de tudo 
com este amor (do centro do universo) 
que faz mover o sol e outras estrelas 

Luiz Vaz de Camões sou teu discípulo 
direto pois escrevo em tua língua 
os amores de Inês (posta em sossego) 
o tormentório Adamastor a lusa 
história deste Gama e peço às Tágides 
um estilo para o canto e para a guerra 
e a força de salvar os meus Lusíadas 
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do naufrágio das águas (do naufrágio 
que me deixou uma pensão de um rei 
e este escravo Jaó que me sustenta) 
(C. IV, p. XXVII)

a musa eterna 
no poema volta: 
Laura 
Lenora 
Beatriz 
Helena 
a musa extinta 
ainda me conforta: 
Ana Amélia 
Lindóia 
Inês 
Moema 
a musa antiga é a mesma 
musa morta 
(quem é agora a musa 
do poema?) 
ó tela de Penélope 
ó Dido 
ó musa finda 
ó canto interrompido 

salvo a musa das águas 
 das espadas 
de morte natural 
do suicídio 
dos crepúsculos 
dessas madrugadas 
do tempo sem memória 
 do esquecido 
poema que morreu 
 entre as palavras 
do poeta 
passado e consumido 
cujo nome fechado – 
é uma porta 
onde uma musa dorme 
ou sonha morta 
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Dulcinéia 
são teus os meus projetos 
minha lança 
meu elmo 
minha vida 
(C. VIII, p. XVI)

No Canto X, o eu lírico/narrador conclui o relato épico: cessa a motiva-
ção lírica do canto, os universos se desconectam (“o universo parou a sua 
roda”) e o herói, viajando no decurso do tempo, retorna ao ponto de partida: 

o universo parou a sua roda 
corre o tempo (invertido) para trás 
o futuro passou (vou recordá-lo) 
mas espero o passado com a infância 
sou autóctone (alimentei-me 
de frutas boreais) e vejo o tempo 
voltar-se sobre mim sobre ele mesmo 
(fechando a cicatriz antes do corte) 
o amanhã foi ontem (vou voltando 
pela escada do tempo regressivo) 
de dez a zero (até chegar ao nada) 

ao nada inicial eu chegaria 
também de zero a dez (normal do tempo) 
mas assim eu retorno novamente 
meus cabelos são louros (e eram brancos) 
tenho os olhos mais vivos (cada dia) 
e as mãos mais firmes (segurando o lápis) 
mas as palavras (a caligrafia) 
as letras que eu escrevo para trás 
são desenhos da infância (vou 
ficando inocente de mim 
................................ 
empurro (para baixo) a minha pedra 
(sou Sísifo) embaixo está o rio 
e é mais fácil descer até o início 
(C. X, p. XXV) 

Sísifo, concebido intencionalmente como um poema de ruptura/inte-
gração, faz a passagem a passagem do Ciclo Épico Moderno para o Pós-
-Moderno, inaugurando uma nova etapa da épica brasileira.
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2. A Grande Fala (1978), de Afonso romano de Sant’Ana50 

A Grande Fala configura o relato épico de uma viagem literária do 
eu lírico/narrador, concebida no contexto subjetivo das motivações pes-
soais, que tem como fonte de criação a experiência subjetiva do poeta. 
O eu lírico/narrador, assumindo a instância enunciativa do relato épico, 
materializa e experiência subjetiva do poeta na identidade heroica do Ín-
dio que emerge no tempo-espaço do poema, conectando o universo inte-
rior da expressão subjetiva com o universo exterior da expressão objetiva. 
Conectados os universos interior e exterior, o herói projeta-se concomi-
tantemente no contexto da experiência subjetiva e no das representações 
históricas. Ou seja, o herói, vivenciando os pensamentos, as sensações e 
as emoções no contexto interior da experiência subjetiva, projeta-se, ao 
mesmo tempo, no contexto exterior das representações históricas viven-
ciadas. O herói vivencia as sensações, os pensamentos e as emoções no 
contexto interior da experiência subjetiva, enquanto percorre o contexto 
exterior das representações históricas vivenciadas. 

A nossa experiência subjetiva resulta da nossa relação existencial com 
o mundo exterior da realidade objetiva que constrói nossa identidade his-
tórica e tem como fonte de criação o sentimento. A imagem de mundo do 
Brasil dos anos de 1960, estruturada no contexto ditatorial, integrava um 
componente ideológico desestruturador da cosmologia do povo brasilei-
ro. A ruptura do princípio identitário colocava o cidadão brasileiro diante 
de uma proposição de realidade absurda e sem sentido, projetando a ex-
periência existencial no vazio. É no seio dessa imagem de mundo interdi-
tada que o poeta Affonso Romano de Sant’Anna, como os demais poetas 
e artistas brasileiros ativos no período ditatorial, mergulha no universo 
interior buscando resgatar o sentido pessoal e coletivo a partir da fonte 
criadora da experiência subjetiva, com a certeza de que os sentimentos 
proveem significado não somente a nossas vidas privadas, mas também a 
processos sociais e políticos. 

Mas é preciso voltar às origens, resgatar as experiências do passado 
na experiência do tempo presente para abrir as perspectivas de futuro. O 
poeta funde a identidade heroica do Índio/poeta do Popol Vhu na identi-
dade heroica do Poeta/índio do presente que, utilizando a particularidade 
de conceber e ordenar as ideias e as imagens concretas pela qual o mito se 

50.  Affonso Romano de Sant’Anna nasceu em Belo Horizonte, MG, em 1937. Poeta, 
cronista, ensaísta, crítico literário e professor universitário.
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constitui como discurso, constrói o Moderno Popol Vhu. O Poeta/índio 
e o Índio/poeta se fundem no curso da viagem literária, construindo a 
identidade heroica que, integrando a dupla condição existencial histórica/
mítica, qualifica o herói épico do poema. 

A Grande Fala, constituída de 16 partes/cantos numeradas, compre-
ende variados esquemas métricos, rímicos e estróficos e integra a tradição 
épica pela emulação do contexto literário da épica ocidental. O poema é 
a construção de um discurso metapoético de ruptura/integração que se 
desenvolve dialogicamente na contraposição dos universos interior da ex-
pressão subjetiva das motivações pessoais e exterior da expressão objetiva 
dos valores codificados. A elaboração metapoética de ruptura se constrói 
a partir do seguimento interrogativo primário de procura (“Onde leria 
eu os poemas de meu tempo?”) que denuncia o vazio de proposição de 
realidade, e a de integração a partir de segmentos interrogativos secun-
dários de achados (“ Em que prisão-jornal? – em que consciência-muro? 
– em que berro-livro?”). A interdição da Proposição de Realidade impõe 
o aprisionamento do poeta na experiência subjetiva das sensações, pensa-
mentos e emoções vivenciadas. 

O eu lírico/narrador, assumindo a instância narrativa no plano lite-
rário, inicia o relato épico da viagem no Canto 1 com a categoria discur-
siva do “Onde?”, que desencadeia o processo de ruptura/integração no 
contexto exterior das representações históricas em que o herói busca os 
referenciais históricos e simbólicos de sua experiência vivenciada: 

Onde leria eu os poemas de meu tempo? 
Em que prisão-jornal? 
– em que consciência-muro? 
– em que berro-livro?

Como a besta apocalíptica procuro o texto 
que comido me degluta 

e me arrebate 
e denuncia 
e me punja 
e me resgate 
a mim já torturado e mal contido 
em gritos desse olvido 
– sob o pus dessa agressão. 
Onde leria eu os poemas de meu tempo? 
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No Canto 2, o eu lírico/narrador integra a nova categoria discursi-
va do “Como?” na instância enunciativa e dá continuidade ao processo 
de ruptura/integração. O herói diante do espaço “Onde?” interditado 
da Proposição de Realidade “assassino espaço”, procura se inscrever no 
tempo histórico do “Como?”:

Pairam ameaças nos meus passos 
assaltam-me o próprio tempo e me coagem 
com a mão de aço no assassino espaço. 

COMO me inscrever no tempo que me escreve 
se me vigiam a escrita e me impingem silêncios e papéis 
que não represento 
e disfarço sob a opaca face? 

Soam badaladas na madrugada pelos cárceres de agora. 
Servos da morte invadem-me a sala e a cela

No Canto 3, o eu lírico/narrador, integrando a nova categoria discur-
siva “Quem?” na instância enunciativa do relato épico, projeta a viagem 
de busca no contexto da experiência subjetiva do herói que, aplicando sua 
sensibilidade sobre as sensações, os pensamentos e as emoções, procura 
reconstituir o significado da vida particular no contexto de fala do presente: 

Outrora eu passeava entre canteiros de enciclopédias 
limpando pulgões podando ervas e páginas. Perdia-me 
na contemplação da abelha sobre as letras: 
– favos de mel derramavam-se da estante. 

Todos nós líamos os poetas 
mas não lavramos um mundo mais justo, 
e enquanto soturnos decifrávamos as tabuinhas dos caldeus 
os mais astutos e modernos 
empolgavam o poder e os generais 
marcando em nossas testas anátemas fatais. 
 
E líamos grossos romancistas 
exalando suor vermelho e revoltas sobre a praça. 
Povo era a palavra 
e o amanhã era a palavra 
da palavra povo. 
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Mas porque estava tudo escrito 
nosso futuro 
petrificado 
de nós se alienou. 
...........................................................................................
Nossos pais também liam os poetas 
citavam os clássicos 

e pelas noites com seus robes tomavam chávenas 
e liam dourados tomos sem ver as traças 
– que nos comem. 
.....................................................................................................
..
E sobrevieram borrascas explodindo códigos e leis 
que eram logo dissolvidos e refeitos em novas leis 
e códigos. E erguíamos diques e parágrafos murando o mar 
e a ressaca dos fatos 
– a tudo rebentar. 
A vida, a vida é mais que profecias e algemas 
a vida é irrefreável 
não se contém nas lâminas 
partidos 
nem nos fichários 
e antenas 

a vida 

– é o impoemável poema. 

Do Canto 4 ao 8, o eu lírico/narrador, reintegrando as categorias dis-
cursivas na instância enunciativa, reinstaura o processo de ruptura/inte-
gração no contexto da épica ocidental, e o herói vai resgatando, no curso 
da viagem literária, as experiências do passado na experiência do presente. 
O Canto 9 é, estruturalmente, um episódio lírico, que integra o poema no 
próprio percurso de sua criação, usando a experiência poética do presente 
para o resgate da experiência passada, que ocorrerá no Canto 10. 

A viagem retoma seu curso no Canto 11 e prossegue até o Canto 15, 
em busca da vertente épica originária no curso da épica ocidental, usando 
a fonte criadora da experiência subjetiva para a construção do signifi-
cado da experiência humano-existencial. Pela emulação mimética, que 
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converte o contexto literário da épica ocidental (epopeias, poetas épicos e 
líricos, heróis míticos e históricos, concepções literárias, musas humanas 
e divinas, identidades heroicas, etc.) em matéria poemática, o eu lírico/
narrador ressemiotiza o percurso da épica ocidental no relato épico da 
viagem literária. O poema inteiro exemplifica a emulação mimética, de 
qualquer modo, acrescento uma amostra aos poemas já citados: 

Ontem soltávamos pombas nos estádios 
éramos leves, juvenis e a paz um poster de Picasso. 
Mas foram-se os posters e Picasso 
– e as pombas não voltaram nunca mais. 
(p. 42)
Perdido narciso 
caio com Cecília num labirinto de cismas: 
– em que espelho ficou perdida a minha face? 
Olho ao redor: Neruda 
(p. 45)
Por isto tornando ao ONDE através do QUANDO 
me reencontrando no QUEM e me evadindo em COMO 
saio com Champolion e/ou Anfion tangendo pedras e perdas 
enquanto Orfeu dispara suas eletrônicas guitarras na Babel. 
(p. 95)
Já se somam 7 anos de praga 
e mais 7 se completam. 
– Quando, senhor, cruzará teu povo o Mar Vermelho da liberação? 
Nossos mais secos gemidos 
nenhum salmista registrou. 
Por isto, sobre os rios da Babilônia 
nos assentamos e choramos 
enquanto nos lembramos de Sião. 

– Onde o poeta, o profeta, o rei-cantor 
que varra de uma só testada 
a desgraça que arde em nós? 
– Onde o guia, o messias, moisés ou josué 
que desvie o sangue e os rios 
pare o sol no horizonte 
e nos purifique nos montes? 
(p. 100)
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Deveria eu como um grego tardio, 
já que retardado Jeremias 
continuar clamando: 
– Orfeu! rolai os dados de pedras 
no deserto para uma nova Tebas. 

– Secai meus ossos e nos ossos dos meus mortos ressoai 

um mítico tempo novo 
em que se ouça o rapsodo 
nas arcadas triunfais 
e eu me resgate do estorvo 
e da descrença 

– nas areias do Sinai. 

Poderiam ainda se inscrever no templo 
os versos de ouro e glória que a Píndaro couberam 
agora que a olimpíada está perdida? 
(p. 101)
– Há socorro ainda para Zumbi descaído em seus Palmares? 
– Salvação ainda para Atahualpa humilhado por Pizarro? 
– Fé no ouro de Cholula conspurcado por Cortês? 
– Que tormentos ainda aguardam Montezuma em Tenochtirlán? 
e que traições a Ajuricaba na Amazônia? 
(p. 102)
Releio o meu poema. 
Me assento à margem desse texto 
e me descubro um Velho do Restelo
sobraçando versos de amor ao povo 
a ver que se perdeu no Índico Oceano 
o melhor daquela idade. 
um naufragado Camões 
Dentro em mim há um bruxo de bastidor 
um Hamlet, um Macbeth 
conversando espíritos nas frestas dos castelos 
(p. 105)

No Canto 16, espécie de epílogo, o poeta/Índio volta as origens e, 
integrando a identidade heroica do Índio/poeta, alcança a fonte original 
do seu canto, trazendo seu poema/oferenda: 
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E o poema se foi gerando como se intumesce a vida
e a paisagem quando o orgasmo dos vulcões explode 
e sedimenta ossos e c/idades e escorre lavas e medos 
e os rios crescem seu exílio os desertos 
se povoam de profetas e miragens e as cidades 
fecham-se em prisões a torturar o homem 
– com poluída linguagem. 
...............................................................................................
Ah, meu velho e novo Popol Vuh! 
De fato estávamos ali vencidos 
e já não tínhamos escudos, já não tínhamos bordunas 
já não tínhamos o que comer. 
Foi-se o abrigo 
e toda a noite choveu sobre nós. 
.................................................................................................
Amanhece sobre as árvores da taba. 
Uma voz de índio ecoa entre a neblina da floresta. 
Nos quartéis, uma vez mais, os espanhóis despertam 
tocam seus clarins e seus cavalos 
e vão extrair do sangue guarani 
o ouro que decora igrejas e mulheres. 

Índio, eu olho o brilho das espadas e estandartes
o tropel empoeirado e colorido da morte 
– cada vez mais perto 
e aguardo o inimigo com uma canção nos lábios 
e meu peito aberto. (p. 108-9)

A Grande Fala é uma epopeia brasileira pós-moderna que, na cons-
trução da nova identidade heroica relacional da pós-modernidade, resse-
miotizada no contexto da épica ocidental, constrói a narrativa poética da 
interdição ditatorial do Brasil nos anos de 1964 a 1985.

3. Saciologia Goiana (1982), de Gilberto mendonça Telles51

Saciologia Goiana52 configura o relato épico de uma viagem literária 
do eu lírico/narrador, concebida no contexto subjetivo das motivações 
pessoais, que tem como fonte de criação a experiência subjetiva do poeta. 

51.  Gilberto Mendonça Teles nasceu em Bela Vista de Goiás, 30 de junho de 1931. 
Poeta, ensaísta, crítico literário e professor universitário.
52.  Teles, Gilberto Mendonça. Saciologia goiana. Goiânia: Cerne, 1986.
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O eu lírico/narrador, assumindo a instância enunciativa do relato épico, 
materializa a experiência subjetiva do poeta na identidade heroica do Saci 
que emerge no tempo-espaço do poema e transporta o herói no curso da 
viagem literária, do contexto subjetivo do universo interior para o objetivo 
do universo exterior. A estrutura mítica do Saci conecta os universos inte-
rior e exterior e projeta o herói concomitantemente no contexto subjetivo 
das motivações pessoais o no objetivo das representações históricas. Ou 
seja, o herói, vivenciando os pensamentos, as sensações e as emoções no 
contexto interior da experiência subjetiva, projeta-se ao mesmo tempo 
no contexto exterior das representações históricas vivenciadas. Simul-
taneamente, o herói vai vivenciando as sensações, os pensamentos e as 
emoções no contexto interior da experiência subjetiva, e percorrendo os 
contextos históricos vinculados às vivências da cidade e do sertão goiano.

Saciologia Goiana compreende a poética do poeta/Saci, dividida em 
quatro partes/cantos, com títulos próprios e formalmente autônomas: 
Prefácio/Programa, Sombras da Terra, Camongo e Antologia. Explora os 
variados recursos formais e conceituais que caracterizam a proposta de 
renovação dos movimentos modernistas e de vanguarda.

O eu lírico/narrador, centrando o relato no plano literário, faz a aber-
tura do poema com o Prefácio/programa, uma proposição geral que de-
fine, na elaboração metapoética da apresentação irreverente do livro, a 
concepção épica de ruptura/integração que caracteriza a passagem do 
Ciclo Épico Moderno para o Pós-Moderno. 

Para o meu novo livro de poemas 
preciso consultar urgentemente 
a crítica, o leitor e as livrarias 
............................ 
Depois, em cada Estado e Município, 
lerei as principais diluições 
das últimas vanguardas e modismos. 
.....................................
Enfim, verei se algum prefaciador 
(desses de faculdades engenhosas) 
me possa comparar aos mais ilustres 
talentos da poesia brasileira. 
................................
Sei que vão descobrir marcas alheias 
que eu tão candidamente transplantei 
para o meu pobre corpo de palavras. 
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A segunda parte/canto, Sombras da Terra, composta de 54 poemas, 
explicita a intencionalidade épica no poema Invocação que inclui também 
a Proposição do canto. O eu lírico/narrador, centrando o relato no plano 
literário, configura o percurso épico da viagem no contexto externo de 
fala do Saci/poeta que se materializa no tempo-espaço do poema e no 
contexto interior de fala do poeta/Saci. Os dois se fundem (“Duas som-
bras vão crescendo e se juntam, se conjugam”) na identidade heroica que, 
integrando a dupla condição existencial histórica/mítica, qualifica o herói 
épico do poema. 

Canta, musa, a peripécia, as aventuras, e a subversão 
do anti-herói que um dia, interrompendo os presságios 
dos caiporas, regressou à sua terra natal 
de onde nunca saiu, pois residia em sua lenda, 
encerrado nos moirões, gemendo sobre as cancelas, 
ou pulando debochado e sensual no seu pé 
de vento na capoeira e nos fundões de Goiás. 
..................................... 
Duas sombras vão crescendo e se juntam, se conjugam 
no sinal de junho e só na poesia consideram 
sua graça e resplendor. A primeira vem do caco 
de vidro que recompôs no meu olho esfumaçado 
um cone de sombra e luz. 
A segunda chegou feito 
asas de bruxa, acauã, trama de força e poder. 
Com seus cupins e corós, tentaram roer-me a perna, 
tentaram tirar-me o gorro, e quanto mais me traiam 
mais ampliavam meu poder de mandinga e danação. 
...............................................
Aqui fico e pulo aqui. 
Deixo um pouco de fumaça e a memória de um saci. 

No curso da vigem, o herói projeta-se simultaneamente no contexto 
interior da experiência subjetiva e no exterior das representações históri-
cas, ou seja, enquanto vivencia os pensamentos, as sensações e emoções 
no contexto subjetivo, percorre os contextos de fala histórico/geográfico/
cultural de Goiás, construindo a identificação do herói com a sua terra, 
como a no poema “Ser tão Camões” e “Aldeia global”, por exemplo:

Ser tão Camões
Um rio se levanta da planície 
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goiana e se detém calamitoso 
para lutar comigo e revelar-me 
o mistério mais fundo do sertão 

Primeiro, fez sumir dos meus anzóis 
os beliscões dos peixes e sereia. 
Fez crescer a zoada dos mosquitos 
e a sensação de vento nos cabelos. 

E me armou no mais íntimo do ser 
a máquina do medo, me ocultando 
o amoroso espetáculo dos botos 
e a legenda da lua nos remansos. 

Depois, foi-me atirando as suas ondas, 
foi-me arrastando pela correnteza 
e me foi perseguindo nas vazantes, 
como o rio de Homero ou como aquele 

oculto e grande rio a que os indígenas 
chamaram de Araguaia, pronunciando 
o dialeto das aves que povoam 
os longos descampados. 
...................................................................
Toda aquela apagada e vil tristeza
de quem penetra a solidão noturna
do canto da jaó, sem perceber
o discurso do rio que me grita 
do barranco: 
“Não passarás, Saci, 
destes vedados términos. Goiás! 
eis o sinal que vibrará canoro 
e belicoso, abrindo na tua alma 
vastidões e limites. 
Terás sempre 
o sal da terra e a luminosa sombra 
que te guia e divide, e te faz duplo, 
real e transparente, mas concreto 
nas tuas peripécias.
............................................................
Há vozes que te agridem 
e dedos levantados te apontando 
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nas porteiras, nas gratas, na garupa 
das éguas sem cabeça, como há sempre 
uma tocata, um canivete, um susto, 
uma bala perdida que resvala 
em tuas costas. 
Mas ainda tens 
de nutrir tua vida nas imagens 
da terra, Ainda queres como nunca 
alegres campos, verdes arvoredos, 
claras e frescas águas de cristal 
que bebes em Camões. 
Todo o teu ser
tão cheio de lirismo e de epopélas 
tenta escapar-se em vão aos refrigérios 
dos fundões de Goiás.” 
Assim me disse 
e, queixoso, voltou ao leito antigo, 
deixando-me perplexo e mudo, como 
se, junto de um penedo, outro penedo! 

Minha pe(r)na se foi enrijecendo, 
foi-se tornando longa feito um veio, 
uma pepita de ouro, o estratagema 
de uma forma visual que vai possuindo 
as entranhas do mapa e divulgando 
a beleza ideal destas fantásticas 
e vãs façanhas, velhas, mas tão puras, 
tão cheias de si mesmas, tão ousadas 

como o rio de lendas que se cala 
mitoso na linguagem. 
(p. 43) 

Aldeia Global

No meio das tabas há menos verdores, 
não há gentes brabas nem campos de flores. 

No meio das tabas cercadas de insetos, 
pensando nas babas dos analfabetos. 
vou chamando as tribos dos sertões gerais, 
passando recibos nos vãos de Goiás. 
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Trago o sol das férias e algumas leituras, 
e trago as misérias dessas criaturas 
para pôr num brinde os sinais que são 
a força dos índios escutando o chão. 

Venham os xerentes, craôs e crixás. 
bororos doentes e xicriabás. 
E os apinajés, os carajás roídos, 
e os tapirapés e os inás perdidos.
......................................................................
No meio das tabas não quero ver dores, 
mas morubixabas e altivos senhores. 
......................................................................
Ouvir a risada tupi ou tapuia 
na língua travada como nó de imbuia. 
Sabê-los envoltos no sim do momento 
e admirá-los soltos como a luz no vento. 

Escutar estórias, as dicções agudas; 
saber as memórias, as coisas miúdas 
ditas nos gerais como quem dedilha 
as cordas vocais de uma redondilha:
(p. 54-5)

A terceira parte/canto, Camongo, foi publicada em folheto de cordel 
em 1980, mas, apesar de ter tido vida autônoma, integra-se naturalmente à 
poética do poeta/Saci. O mesmo se pode dizer da última parte/canto, Anto-
logia, composta de um único poema, Trapos Apoiados em Tropas e Boiadas, 
dividido em 12 fragmentos, inspirado na atmosfera fantástica da narrativa 
de Hugo de Carvalho Ramos. Estes dois cantos expandem a viagem literária 
por outros contextos de fala regionais, como o fragmento 10, “0 saci”:

O negro chegou aos grotões e chamou pelo Saci, 
que de pronto apareceu. 
– Toma lá a sua cabaça de mandinga, seu Saci, 
e dá-me cá o feitiço pra Sá Quirina. 
O moleque desbarretou-se, 
tirou uma pitada grossa da cumbuca, fungou, e, 
entregando o resto a pai Zé, disse: 
– Dá-lhe a cheirar esta pitada, que a crioula é sua escrava. 
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E desapareceu, fungando, pulando no seu único pé, 
nos grotões e covoadas da roça. 

Pela emulação mimética, que converte o contexto literário da épica 
ocidental (epopeias, poetas épicos e líricos, heróis míticos e históricos, 
concepções literárias, musas humanas e divinas, identidades heroicas, por 
exemplo) em matéria poemática, o eu lírico/narrador ressemiotiza o per-
curso da épica ocidental, construindo, no relato épico da viagem literária, 
a nova identidade heroica da épica pós-moderna. Ocorre ao longo de 
todo o poema, de que os citados são exemplos, aos quais acrescento mais 
uma amostra bem brasileira:

Meus outros anos
 
Eu me lembro, eu me lembro, Casimiro, 
no meu São João, no meu Goiás, na aurora 
da minha vida, eu li o teu suspiro, 
li teus versos de amor que leio agora. 

E que meu filho lê, e todo mundo 
sabe de cor, de coração, de ouvido, 
desde que sinta o apelo mais profundo 
de tudo que tem força e tem sentido. 

Contigo comecei a ver e vi 
as coisas mais comuns – o natural: 
o rio, a bananeira, a juriti 
e a tarde que cismava no quintal. 

Contigo descobri a travessia 
do tempo na manhã, no amor, no medo, 
nos olhares da prima que sabia 
a dimensão maior do meu brinquedo. 

E até este confuso sentimento, 
esta ideia de pátria, que persiste, 
veio de teus poemas, no momento 
em que tudo era belo e apenas triste 

era pensar no exílio e ver no termo 
um motivo de doença e de pecado; 
triste era imaginar o poeta enfermo, 
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tossindo os seus silêncios no passado. 

Eu me lembro, eu me lembro! e quis de perto 
ver o teu rio, teu São João, teu lar; 
ler a poesia desse céu aberto 
que continuas a escrever no mar.

Gilberto Mendonça Teles, revivendo os pensamentos, as sensações e as 
emoções de cada momento de sua experiência subjetiva, constrói no percurso 
épico do herói de Saciologia Goiana a nova identidade heroica pós-moderna. 

4. Dionísio Esfacelado (1984): Domício Proença Filho53

Domício Proença Filho, retomando a vertente épica quilombola, res-
gata o sonho negro da liberdade no Brasil, semeado pelo herói dos Pal-
mares na terra brasileira, a tal em que se plantando tudo dá, conduzin-
do à galeria épica dos heróis nacionais um dos grandes líderes da nossa 
história. Elaborado na dimensão metapoética da matéria épica, o poema 
estrutura-se do plano literário, onde o relato épico está centrado, para o 
maravilhoso e o histórico. 

Dionísio esfacelado54 resgata os contextos de fala da escravidão, silen-
ciados no processo histórico da colonização, e configura a saga heroica 
da raça negra no percurso épico de uma viagem literária do eu lírico/
narrador, tendo como fonte de criação a experiência subjetiva do poeta, 
no curso da qual, contrapondo a opressão escravagista da senzala ao so-
nho de liberdade de Palmares, restaura a memória ancestral da raça na 
construção da nova identidade afro-brasileira. O sonho de liberdade a 
cumprir-se na promessa dos deuses, acalentado no silêncio da senzala, 
eclode no contexto externo das representações históricas materializado 
em Palmares que se expande no tempo-espaço do poema, transportando 
o herói Zambi no percurso épico de sua jornada heroica. Encadeados 
no relato épico da viagem literária, os contextos de fala da escravidão e 
da liberdade se contrapõem no curso da ação heroica, simultaneamente, 
Palmares renasce no contexto interior da experiência subjetiva do poeta e 
agoniza no contexto exterior das representações históricas. 

53.  Domício Proença Filho é professor universitário, ensaísta e crítico literário, poeta 
e membro da ABL.
54.  Proença Filho, Domício. Dionísio esfacelado. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.
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Refundindo os referenciais históricos e simbólicos da escravidão, o 
poeta configura no título do poema, em alusão ao mito, a mutilação da 
civilização africana no corpo expatriado de Zambi/Dionísio, fragmenta-
da pelo mundo da colonização em geral, mas focado particularmente na 
diáspora africana no Brasil, como está no poema sem título de abertura: 

Porque houve Cam 
o esposo bem-amado 
e Eloá 

porque o deserto 
o verde 
e os dóceis campos 
da terra de Ararat 

porque bantus 
zulus 
congos 
angolanos 
minas 
cafres 
antigos 
agomés 
nagôs 
gegôs 
e tapas e sentys 
ehauçãs 
porque o mar e os tumbeiros 
e as parcas 
porcas 
no porão 
a terra verde 
à madeira brasa 
e aqueles homens 
alvos 
como luas 
nuas 

porque rebenques 
argola tronco 
e asa fraturada 
e grito aprisionado 
e os dentes 
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martelados 
e a cirurgia fria 
dos alicates 
unhas descarnadas 
e o arrancar a pele 
a sangue-frio 
a morte entre formigas 
assanhadas 
a sombra de uma cruz 
abençoada 
por que houve ladinos 
e mães pretas 
e virgens 
estupradas 
ventre alerta 
porque houve rosauras 
houve isauras 
e mestiças 
e olhares azougados 
e seios mutilados 
porque havia cana 
e o comércio 
dos ingleses 
porque houve o ferro 
e o fogo e a faca 
a lâmina da faca 

viva e acesa 
e o banzo 

No subtítulo, em alusão à Palmares, o poeta configura o renascimento 
da cultura africana a partir do coração redivivo de Zambi/Dionísio: 

porque houve outrora um rei 
chamado Ganga – Zumba 
e o imperador 
Zambi 
da Tróia Negra 
terra escondida 
do sabiá perdido 
Numância 
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reino 
onde se repartia 
e houve amor alimentando 
luta 
e as mãos unidas 
fortes 
tanto sangue 
porque se plantou came 
e nasceu ouro 
porque se plantou gente 
e nasceu seiva 
de povo 
e canto 
porque a infante e santa e bem-amada 
terra 
e a semente 
na encosta verde-sonho 
braço de bronze ferro aço 
e coração 
ternura antiga 
acalanto 
lundus 
calango 
semba 
porque houve a nação 
negra 
do Quilombo 
a raça 
é. 
Na terra pindorama 
espinho e casco 
duro 
e sobrecarga 
e mais-valia 
e senzalas 
de longa anestesia 
a raça 
é. 

Em seguida, no contexto de fala pós abolição política da escravidão 
no Brasil, o poeta configura a escravidão social do Brasil negro, sob o 
estigma da discriminação e do preconceito: 
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Pingente 
doente 
sofrente 
carente 
mas brava 
mas forte 
mas filha do norte 
da morte 
escrava da música 
folclore 
e fazenda 
de muitos cabrais 
e festa do povo 
exotismo ano novo 
mulata no mapa 
pivete na praça 
e rei que incomoda 
no olímpico estádio 
os leões de casaca 
e cartola 
e a bola 
rola 
frenética 
histérica 
o grito 
unge o mito 
porque há um rei 
de coroa 
abstrata 
e tênue 
capa 
de papel 
cruel 
entre sons de violões 
e zabumbas 
a socos dos pés 
a cantiga migalha 
nas casas de Baco 
e o suor do sovaco 
a escorrer sempre mais. 
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Nas estrofes finais, o poeta configura o contexto de fala do presente 
histórico da viagem literária no pranto estanque da Musa, na raça que 
dorme e na Troia que agoniza sem conseguir despertar do sono anestési-
co da carnavalização dionisíaca: 

Silêncio, Musa! 
já não choras mais. 

A raça dorme 
o sabiá não canta 
os dedos repartidos 
mãos abertas 
calos perenes 
sangue arrebatado 
a vida torta 
pesado fardo 
asfáltico 
ou rural 
a espera de uma porta 
a veia frágil 
o veio fraco, 
branco. 
A raça dorme 
tradição de velhos ancestrais 
a raça dorme 
e já não sonha mais 
o rei de outrora 
não existe 
mais 
e Tróia 
colina sitiada 
agoniza 
eterna 
ao som 
de velhos 
carnavais. 
(p. 9-13)

Dionísio Esfacelado, composto de poemas com títulos próprios, em 
total liberdade métrica, estrófica e rímica, reconstrói no relato épico do 
evento histórico de Quilombo dos Palmares o processo escravista desde o 
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período colonial, considerando a implantação, o desenvolvimento, a abo-
lição e o legado da escravidão no Brasil. Também recompõe, no curso da 
viagem literária, a história e a cultura africanas, os povos e seus costumes, 
as religiões e seus deuses, os mitos e as lendas, os ritmos, as danças e a 
culinária, resumindo a elaboração identitária no curso histórico da colo-
nização. Alguns exemplos:

Invocação (p. 16)
 
Babá Okê 
Babá Okê 
abre a porta das portas 
lava as pedras da alma 
a rude escada 
firma o ponto 
Pai da Colina 
Senhor Rei, dos Reis 
Filho de Olorum 
abre as horas 
estradas, encruzas 
e a boca liberta 
pra dizer em língua 
da paz e da guerra 
da morte e da vida 
da gente da terra 
maior do Quilombo l 
Saravá Babá Okê 
Saravá! 

Prelúdio (p. 27/8)

Quem o cafunje vadio 
corrida virgem 
nos campos de Paranambuco 
asa livre 
pés de nuvem? 

Quem o sem nome 
paisagem-vento 
no tempo 
argamassa de ferro 
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no pulso 
e na palavra? 

Quem ara 
as sendas verdes 
da terra odara 
a negritude 
no seu passo 
célere? 

Quem este negro 
a contra-corrente 
no denso e forjado 
rio da História? 

Quem muda o percurso 
do vento aliado 
vesperal de porto? 

Quem é este 
que eriça as audácias 
e os medos afoga? 

Quem caminha 
na frente da raça 
na noite de Paranambuco 
e excita 
as esquinas escuras? 

Quem traça na selva noturna 
a negra claridade 
de Palmares 
terra quilombola 
Noite nova? 

Quem planta 
a Beleza da Noite 
na terra da História? 

Dunga-Tará, 
Sinharé! 
Sinharé 
Dunga-Tará! 
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O começo (p. 62)

As caravelas vadias 
e a falsa calmaria 
o almirante discreto 
o segredo 
do mapa mundi 
de Pedro Vaz Bisagudo: 
– Vossa Alteza encontra o sítio 
desse porto 
tão seguro 
debaixo da Cruz do Cristo: 
a terra é fermosa e fértil 
mas não tem vacas nem bois 
e uma gente descansada 
e nua 
não conhece lavradura. 
Assim falava o cosmógrafo 
da frota do almirante 
descobridor. 
Mas havia uma floresta 
e a madeira vermelha 
acesa na terra nova 
e mil montanhas brilhantes 
amarelas, prateadas 
mataram verdes e fauna 
e as águas dos grandes rios 
secaram climas felizes 
e os índios morrem de frio 
e outras presenças claras 
puseram grilhões de ferro 
nas mãos limpas 
dos ímpios 
e no deserto plantaram 
a cana árabe do açúcar 
o ouro verde regado 
a sangue rubro 
de pretos 
vindos de terras antigas 
mãos que plantam, ceifam, 
colhem 
a rudes e amaras 
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penas. 
Nasce a pátria 
na senzala 
e a história 
discreta 
como o antigo almirante 
escreve palavras tortas 
só descobre a casa-grande.

Gênese (p. 63)

Da madeira vem a cana 
da cana vem o açúcar 
de sangue e suores 
negros. 
A cana traz a coivara 
e o estertor de Odudua 
o fogo inaugura a seca 
morte da fauna 
e do negro. 

A cana inventa o engenho 
e o privilégio 
no ar, a fome 
do negro. 

O açúcar move os ingleses 
e armas de França e de Holanda 
a pátria nasce da cana 
de terras de engenho 
e negro. 
O engenho gera o gado 
moeda, lenha, alimento: 
há um país emergente 
na casa-grande senzala 
há os senhores de engenho 
e outra gente de intermédio 
mas há o negro africano: 
o sêmen da nova gente 
vermelho de preto escravo. 
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No ar, o sonho 
do negro 
morto. 

Miscigenação (p. 58)

Inexorável 
a libido incendiada 
escreve a letra 
isenta: 
inunda 
chão de senzala 
e lençóis de casa grande 
a pátria regada a sangue 
de cores variegadas 
democratiza o percurso 
e emerge um povo macamba 
pesar de todas as penas 
negras, cafuzas, índias e mulatas 
Eros moreniza 
a terra inaugurada 
e a carne apaga o verbo 
de cronistas assustados
as penas tremem 
excitadas 
véspera do novo 
esterco 
de canteiros falsos. 
A vida nega o discurso 
dos sacerdotes de Cronos. 

Eros, um sorriso 
enigmático. 

A leitura do poema impõe o reconhecimento de uma Proposição implí-
cita tipo (porque houve o navio negreiro, a senzala, o quilombo e Zambi, o 
Brasil é.) em contraponto com a Proposição explícita (“porque a infante e 
santa e bem-amada/ terra/ e a semente/ na encosta verde-sonho/ braço de 
bronze ferro aço/ e coração/ ternura antiga/ acalanto/ lundus/ calango/ 
semba/ porque houve a nação/ negra/ do Quilombo/ a raça/ é.”). 
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 Para concluir essa amostragem, reproduzo o poema “O carro da 
morte” que faz uma contundente ressemiotização histórica dos referen-
ciais simbólicos do “Navio negreiro” de Castro Alves: 

O carro da morte (p. 45)

As bandeiras 
e o sangue 
das cruzes do Cristo 
alvo manto 
o deserto verde 
e a dança 
macabra 
das águas 
ingênuas. 

Talins, medalhas, espadas 
e uma canção marinheira: 
a virgem preta 
ilumina 
a fome branca 
espinhada 
e os débeis restos de carne 
desmaiada 
abrigam espirais 
de sífilis 
e a morte antecipada 
fardos negros 
empilhados 
desenham loucas esferas 
em sinistra simetria 
e as correntes 
ridentes 
contraponteiam 
a canção doente 
de gemidos e gritos e sussurros 
costurados 
a martelo 
e a fio de metal 
um cortejo de bocas esfaimadas 
tinge a espuma de rubra procissão 
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e o capitão 
às horas mortas 
convoca a marujada 
à oração: 
– Louvado seja o Senhor 
Nosso Rei 

– É digno e justo 
– para sempre seja louvado 
– O Senhor esteja conosco 
e nos leve a porto seguro 
um corpo negro 
“uma peça morta 
acelera o passo 
processional 
alimentado 
a carne viva 
e quente 
e o convés do tumheiro 
é festa aos socos desses pés 
ao som do vento 
atônito 
e das serpentes vivas 
dos rebenques 
e segue a procissão 
a carga reaviada 
à caverna 
à solidão 
de longo curso. 

– Ó deuses do silêncio 
Ó Cam, Ó Eloá! 
um só pedido: 
cortai 
o fio 
da nossa vida morta 
abri a porta 
dos campos 
de Ararat! 

E o carro da morte 
fere as ardentias 
as bandeiras impunes 
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e felizes. 

O altar 
espera, 
pátria, 
esse fermento 
para a Grande Ceia 
e a missa.

Para uma análise particular do poema, sugiro uma divisão em três 
segmentos, o primeiro até o poema “O esperado”, o segundo tem início 
com um grupo de quatro poemas/preces e vai até o poema “Discurso do 
negro aculturado”, o último segmento tem início com o novo grupo de 
quatro poemas/preces e vai até o final. Chamo atenção particular para 
os dois grupos de 4 poemas/preces, o primeiro que faz a passagem do 
contexto histórico da senzala para o contexto de criação do quilombo, e o 
segundo que faz a passagem do contexto histórico de Palmares e da abo-
lição para o contexto de fala do presente histórico da viagem. Esses dois 
grupos de 4 poemas/preces, dispostos intencionalmente em dois momen-
tos críticos do processo escravagista, compõem um canto sublimado de 
sofrimento e resignação que sacraliza a ação heroica de Zambi e constrói 
a identidade messiânica do herói de Palmares. Ou seja, Zambi é o envia-
do, o herói ungido pela promessa dos deuses:

O Esperado (p. 39)

O Nome 
no mistério 
de todas as bocas: 
sete portas, sete luas, 
sete chaves, sete estrelas 
e o silêncio. 

O Nome 
velado na noite 
de todas as choças. 

Sete espadas, sete facas 
sete lanternas acesas 
e a vigília...
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O Nome 
acrisolado 
na memória amarga 
do navio. 

Sete mares, sete cruzes 
sete cavalos marinhos 
e a viagem. 

O Nome 
verde 
acalentado 
na língua-mãe 
da terra antiga 

O Nome-véspera – 
Zambi. 

Dunga-Tará 
Sinharé 
Cambariangue! 

O eu lírico/narrador, centrando o relato no plano literário, vai enca-
deando os referenciais históricos e simbólicos da nova identidade heroica, 
refundindo no canto épico as matrizes identitárias disseminadas no le-
gado cultural. Mas, sob a perspectiva crítica do poeta, a nova identidade 
heroica ressemiotizada no contexto histórico da colonização não insere o 
herói de Palmares no presente histórico da narrativa, como está nos po-
emas “Testamento” e “Momices”. Reproduzo o primeiro como exemplo: 

Testamento
Plantou farofa amarela 
e a cozinha baiana 
feijoada de sobejos 
bobo, xinxim de galinha 
plantou força de trabalho 
e leite branco da negra 
passou de beiços a lábios 
e o gosto da cachaça 
deixou orixás e santos 
mandinga figa despacho 
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gerou moreno e mulato 
em cama de lençol branco 
deixou ginga deixou bossa 
trejeitos de malandragem 
e leis de uma nova física 
penduradas nas favelas 
deixou sensualidade 
nos meandros das mulheres 
e a saudade maneira 
emblema da gente nova 
deixou música dolente 
samba lundu batucada 
partido jongo calango 
o maxixe a umbigada 
deixou cultura mestiça 
na gente miscigenada 
– mas o que conta, o que fica 
além dessa algaravia? 
– a via-crucis da raça 
de pais-joões, isauras e martas. 
(p. 114)

No último poema “Vozes”, o poeta sintetiza os diversos contextos de fala 
do presente escravizante e conclui que “a raça dorme” sob o acalanto do so-
nho dionisíaco da liberdade carnavalizada, sem conseguir despertar a força 
transformadora de consciências de Palmares. A presença onírica do herói per-
meia o sono da raça adormecida “A Noite acorda assustada”, mas o silêncio 
cala “as vozes” dos corpos petrificados no contexto social das representações 
históricas . O poeta experimenta no íntimo de suas inquietações o sentimento 
de culpa por ter falhado (“Zambi/ apenas um remorso”), ressemiotizando o 
dígito final do poema de Solano Trindade (“Zumbi/ foi redimido”). 

Resto: um entreabrir 
de pernas apressadas 
o suor, o espasmo, o orgasmo 
e a multiplicação 
sem peixes e sem pão. 

A Noite acorda assustada: 
amanhecem 
corpos de pedra 
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inaugurados na paisagem: 
sereias 
excitadas 
e o silêncio. 

Zambi 
apenas um remorso. 
(p. 120)

Dionísio esfacelado é a epopeia da diáspora africana no Brasil, recria-
ção da saga heroica da raça negra em busca da autodeterminação histó-
rica. Resgatando a identidade heroica de Zambi, reintegra no presente 
histórico a força transformadora de consciência de Palmares, ressemioti-
zando o sonho quilombola a cumprir-se no curso das novas gerações de 
afro-brasileiros. O canto épico de Zambi, entoado do coração redivivo de 
Palmares, desce do alto para cobrar consciência da raça que dorme. 

5. Em Trânsito (Táxi/Metrô)(1996), de Adriano Espínola55 

Metrô foi publicado em 1993, dando continuidade a um projeto épico 
iniciado com Táxi (1986), mas o autor achou melhor integrá-los numa só 
obra. Considerando a constituição formal da epopeia, tradicionalmente 
dividida em partes ou cantos relativamente autônomos, entendo que os 
dois poemas, reunidos agora sob um mesmo título, configuram uma nova 
epopeia. Acredito que a integração dos dois textos, além de tornar a obra 
mais consistente pela visibilidade do projeto épico, fortalece a intenção 
do poeta, implícita no primeiro, de construir um epos futurista da pós-
-modernidade. Sob essa perspectiva, considero Em trânsito (Táxi/Metrô)56 
uma epopeia pós-moderna, com cerca de 2.900 versos livres, formalmen-
te distribuídos em dois cantos/poemas com títulos próprios. Elaborada 
na dimensão metapoética da matéria épica, estrutura-se do plano literá-
rio, onde o relato épico está centrado, para o maravilhoso e o histórico. 
Configura o percurso épico numa viagem literária do eu lírico/narrador, 
concebida no contexto da experiência subjetiva do herói, no curso da qual 
constrói a nova identidade heroica do paradigma épico pós-moderno. 

55.  Adriano Alcides Espínola nasceu em Fortaleza-CE, em 1952. Poeta, ensaísta e 
professor universitário.
56.  Espínola, Adriano. Em trânsito (Táxi/Metrô). Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.
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O poeta, concebendo a viagem no contexto de fala do universo inte-
rior das motivações pessoais, institui a experiência subjetiva como fonte 
de criação do poema, conectando o contexto das sensações, emoções e 
pensamentos do herói com o contexto histórico da expressão objetiva do 
universo exterior. Assumindo a instância enunciativa do relato épico da 
viagem, o eu lírico/narrador integra a experiência subjetiva e materializa 
um Táxi e um Metrô no tempo-espaço do poema, dentro dos o quais o 
herói percorre o contexto material do universo exterior na primeira e na 
segunda parte da viagem, respectivamente. 

Os dois universos se conectam ao Táxi e ao Metrô, delimitados pe-
los espaços (Dentro/Fora) dos veículos, e se superpõem no percurso da 
viagem. O Táxi e o Metrô trafegam simultaneamente no tempo-espaço 
subjetivo do universo interior e no tempo-espaço objetivo do universo ex-
terior. O herói, alojado no banco do táxi ou do vagão do Metrô, vivencia 
no espaço Dentro o contexto interior da experiência subjetiva, enquanto 
os veículos percorrem no espaço Fora o contexto exterior da realidade 
objetiva. Simultaneamente, o táxi e o metrô estremecem por dentro, aos 
sobressaltos das sensações, pensamentos e emoções que o herói vai vi-
venciado, e sacolejam por fora, percorrendo os contextos históricos da 
realidade exterior vinculados às vivências, transportando o herói pelas 
ruas da cidade de Fortaleza e do Rio de Janeiro. 

Os poemas registram no curso da viagem as sensações, emoções e 
pensamentos em dois momentos da experiência subjetiva do herói. O 
primeiro compreende o segmento narrativo de Taxi, em que eu lírico/
narrador, centrando o relato no plano literário, configurado na emulação 
do poema “Minha Gravata Colorida”, publicado pelo autor em O lote 
clandestino (1982):

Depois de tirar e enrolar no bolso minha gravata colorida; 
depois do pique, atravessando ruas & portas, 
bebendo a luz da tarde refletida em caras que nunca mais verei; 
depois da ginástica bancária, 
dos trambiques dados, 
dos chopes na esquina; 
de ter avistado as chapinhas de cerveja encravadas no asfalto 
e o poema alucinado e cínico, 
inscrito no corpo crivado de signos & senhas;
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Pressentindo a sensação fluídica do alheamento em que, sob o impul-
so da motivação lírica, ato intuitivo que preside a criação poética, integra 
a experiência subjetiva e materializa um táxi no tempo-espaço do poema:

depois disso tudo: 

de ter esquecido o dia, 
sentir-me refeito e repleto, pronto para outra, 
– me vejo aqui parado, esperando, 
com o olhar atento, ansioso, 
como se pela primeira vez, 
à beira da calçada ou à beira de mim, 
como se de repente 
não pudesse perder o que exatamente não sei 
nem saberia...

... TÁXI! 

 Êiii!... Aqui!
 (Dou com a mão)

TUDO COMEÇA SUBITAMENTE ONDE ESTOU 

 O Táxi provoca a convergência dos universos interior e exterior e 
delimita os seus respectivos contextos no espaço Dentro/Fora do veículo. 
Entrando nele, o herói vivencia no espaço/Dentro as sensações, emoções 
e pensamentos que compõem o momento da experiência subjetiva, en-
quanto o veículo se locomove no espaço/Fora do universo exterior:

– Ó Fortaleza, multidão de portas e postes batendo com sua luz 
adolescente no olho da eternidade! 
Fortaleza de 300 mil boca ardente como o sol, 
famintas de amor e tragos de farinha. 
Fortaleza de prédios mal-acabados, espetando a noite furiosa e re-
donda. 
Fortaleza, avenida de neon, deslizando para todos os desejos. 
Fortaleza, Bezerra de Menezes, seis mãos indo e voltando, 30 
viajando num só sentido, no banco traseiro de um táxi, 
para onde vamos? 
Fortaleza, solidão escamosa, suor noturno, revelação... 
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EU TE PERCORRO 

Eu, fiapo da mente de Deus que um dia avistei, 
caminhando, sim, com o Universo inteiro, 
que era sua própria cabeça iluminada, 
pensando estrelas e galáxias 
e as mais recônditas nebulosas  

– Quem mais saberia disso? 

(Este Táxi, 
a rua rolando rente, 
os telhados correndo, pensos, de um lado e outro, 
a lata de lixo solitária, 
as árvores caladas, 
rostos e estrelas entrevistos da janela, 
teu corpo passageiro, 
tudo isso à tua frente ou dentro de ti, 
que passa ou permanece no teu olhar-vida, 
é o pensamento infinito de Deus, 
girando suas formas no espaço, 
borbulhando mínimo e visível, 
invisível e total, 
surgindo 
e desaparecendo, 
transformando-se e ressurgindo 
nas neuras insondáveis do tempo.)

O Táxi avança conduzindo os dois universos conectados a ele, proje-
tando a viagem do herói simultaneamente no contexto interno da experi-
ência pessoal, que constrói o plano maravilhoso, e no contexto externo da 
realidade objetiva, que constrói o plano histórico do poema. O eu lírico/
narrador, fundindo os referencias históricos e simbólicos no relato épico 
da viagem, constrói a nova identidade épica do herói. Por exemplo:

Por cima de tudo: 
buracos, 
quebra-molas, 
pedras, 
calçadas, 
transeuntes, 
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principalmente por cima desta hora que atravesso 
com um estremecimento súbito das portas e da alma. 

Porque tudo é tremor, companheiro. 
A vida treme onde bate – no centro ou nas bordas: – não importa. 
Minha mão treme tocando de leve os peitos de Moema; 
o carro treme transitando por entre trilhos e temores; 
as luzes de neon estremecem ao golpear rostos súbitos pelas cal-
çadas; 
a avenida treme sob pneus e pensamentos sobressaltados; 
a cidade toda estremece subindo pelos edifícios, 
sacudida por ondas e gestos na maré das ruas; 
treme a noite com suas estrelas pulsando solidão e distância. 
Ruge e estremece a Via Láctea 
feito um animal ferido (Ursa Maior?) 
fugindo pelo infinito, 
sangrando luz e abismos 
por onde passa... 
(p. 30)
Porque o frio espreita 
e o silêncio devora, 
ESTREMECEMOS TODOS 
a cada instante, 

homens –
máquinas –
coisas – 

com os músculos, 
as fibras 
e a febre dos circuitos 
– em cruel expectativa... 

Em frente, o Mercado São Sebastião 
– fim e começo da avenida, 
entrada e saída desta hora indiferente, 
correndo pela pista de sentido duplo para o infinito. 

Mercado São Sebastião por onde passo: 
– bagaços de laranja, cascas de banana, 
tocos de cigarro, papéis e jornais sujos, 
rolando pelas coxias da lembrança. 
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Tudo isso – solto – gestos desgarrados do tempo. 

Eu te penetro, suburbano labirinto, por entre acres 
balcões sentindo a respiração ofegante 
das alfaces e frutas 
– sobre minha pele –
querendo juntas docemente apodrecer ali. 
(p. 31)

O segmento narrativo de Metrô compreende o segundo momento da 
experiência subjetiva do poeta como fonte de criação do poema, configu-
rado no relato épico da segunda parte da viagem do herói. O eu lírico/
narrador, centrando o relato no plano literário, faz a passagem do con-
texto histórico de Fortaleza para o Rio de Janeiro no poema de abertura: 

Depois da corrida inesperada do Táxi 
por dentro da cidade e da memória, 
de ter penetrado no inominável delírio do presente, 
com o taxímetro marcando alucinado o preço da eternidade; 

depois de ter amado o tempo, 
que era esta mulher marinha e moema, 
no último motel da Praia do Futuro; 

de ter percorrido o espaço por dentro e por fora 
da avenida e da vida, 
de ter visto as casquinhas de caranguejo emborcadas, 
lambidas pela língua salgada do vento 

– e a cabeça pendida de Deus, 
que era o Universo inteiro, 
pensando: piscando 
por entre nuvens de quarks 
elétrons 
prótons 
planetas 
estrelas 
galáxias 
e o escambau ao quadrado na escuridão 
do quarto súbito iluminado. 
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Depois disso tudo,
vamos lá motorista
de carona no banco traseiro do Táxi,
lá para a Rua São Salvador, no Rio.
(p. 69)

Em seguida, pressentindo novamente a sensação fluídica do alhea-
mento provocado pela motivação lírica, ato intuitivo que preside a criação 
poética, integra a fonte criativa da experiência subjetiva e materializa o 
Metrô no tempo-espaço do poema:

planando a salvo sobre o marurbano do Rio, 
ao teu lado. 

Tratar de recompor agora estes 90m² em que me encontro: 
palavras-quartos que me abrigam 
nesta cidade-labirinto, por onde sigo, Teseu, 
segurando o fio-dental do tesão 
de existir
por entre medos e corpos iluminados 
perto (longe, ai) de mim 
na areia da Praia do Flamengo, 
lambendo com o olhar as Anas, Teresas e Ariadnes) 
para em seguida beijar, delicado 
o sol carnal de todas elas, 
essência pregueada e bela da humanidade! 

Refazer os tacos e as sílabas do corredor. 
Pintar novamente de branco a sala espelhada da memória. 
Desentupir torneiras, sons antigos e presentes. 
Verificar as instalações elétricas das metáforas, 
a água encanada de Heráclito e da Cedae, 
o gás da cozinha e os canais imprevisíveis da fala. 
Colocar os móveis, objetos e livros no lugar. 
Ajustar o corpo e a metafísica 
por entre coisas e sustos domesticados, 
para que eu possa finalmente habitar 
a cidade e o instante desconhecidos... 
TUDO COMEÇA SUBITAMENTE ONDE NÃO ESTOU 
(p. 72)
Tenho que ir.
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Atravessar a Conde de Baependi e a realidade
Cabeças, troncos e buzinas me despertando aos esbarrões. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração 
ao homem sério atrás do bigode e óculos, que nada responde. 

Chuto uma lata e a metafísica. 
Driblo a morte num sinal. 
Herói de mim mesmo, já não me basto. 

Tenho que chegar à Estação Largo do Machado. 
Descer as escadarias, pegar o Metrô 
e me mandar até à última estação 
– até à última estação do pensamento possível –
(p. 73)

O Metrô provoca igualmente a convergência dos universos interior 
e exterior e delimita os seus respectivos contextos no espaço Dentro/
Fora do veículo. Alojado no vagão, o herói vivencia no espaço/Dentro as 
sensações, emoções e pensamentos que compõem o novo momento da 
experiência subjetiva, enquanto o trem se locomove no espaço/Fora do 
universo exterior:

Orfeu mestiço, vou descendo as escadarias do céu e do inferno; 
revivendo tudo que vejo e toco: 

a espada Enéias e a espaçonave de amanhã 
na entrada de teu corpo, ó cidade, 
plataforma das sensações mais reais, viajando 
até o buraco negro mais próximo! 

(Ali em Alfa-centauro ou Beta 
– e vamos recomeçar o alfabeto constelado do silêncio: 
galáxia à deriva entre o cálculo e o caos, 
luz acelerada na quarta dimensão do céu da boca, 
onde Deus e Mallarmé jogam os dados infinitos 
do acaso e do sentido.) 

O METRÔ TROVEJA.
A MASSA, APRESSADA, PASSA.
SOLIDÃO. PELEJA.
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Quero seguir sozinho nesta amorosa via-fêmea, 
que se abre e me abraça de passagem, 
me duplica e chama, 
me carrega e fere, 
me atravessa como um relâmpago, 

me enlaça, nervosa, nesta luta mais sã, 
que recomeça 
mal rompe a manhã 
nos subterrâneos da cidade e do Metrô 
em que viajo, 
segurando a barra da palavra, 
que se ergue 
no centro do vagão e da fala – meu falo –
(p. 74-5)

O Metrô avança no tempo-espaço do poema conduzindo os dois 
universos conectados a ele, transportando o herói por seus respectivos 
contextos concomitantes, o interior da experiência pessoal, que constrói 
o plano maravilhoso, e o exterior da realidade objetiva, que constrói o 
plano histórico do poema. O eu lírico/narrador, fundindo os referenciais 
históricos e simbólicos no relato épico da viagem, constrói a nova iden-
tidade épica do herói. Lembro que a identidade heroica pós-moderna, 
construída no contexto interior da experiência subjetiva, heroiciza todos 
os transeuntes que vivenciam as sensações, emoções e pensamentos no 
percurso da viagem cotidiana pelos diversos contextos sociais.

Quero beber um chope no Amarelinho, 
relaxar a vista como um turista, 
cercado de mercadorias & malandros que me olham 
e me ofertam iluminações profanas & temporadas no inferno 
sobre teu corpo estirado no tempo, 

por onde passam executivos suando juros listrados pelas 
gravatas travestis azuis piscando os olhos louros para mim 
negrinhos jogando amendoins e dados que abolem o acaso 
e deus sobre a mesa pintores retratando por entre plantas 
teu rosto de água boêmios bebendo pelos santos e pelas 
árvores feridas loucos de paletó e sapatos varridos de bata 
tinhas fritas mulheres no cio com um pedaço do mar enros 
cado na cintura índios guaranis tocaiando Carlos Gomes a 
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caminho do Theatro mulatas bundudas bodum tesão e lem 
brança dessa Nega Fulô nordestinos fritando churrasqui 
nhos de sol e coca-cola aos bandos por entre pombos e 
operários com a prensa do salário preso no braço etc-e-tal 
de camiseta e bermuda ó espetáculo do mundo e da praça
(p. 83)
 

Pela emulação mimética que converte o contexto literário da épica 
ocidental em matéria poemática da nova epopeia, o eu lírico/narrador 
vai convertendo, ao longo de todo o poema, a matéria mimetizada que 
compreende epopeias antigas e modernas, os heróis históricos e míticos, 
as musas divinas e humanizadas, as aderências míticas pagãs e cristãs, as 
vertentes épicas, os poetas líricos e épicos, em matéria poemática resse-
miotizada. O poema inteiro é exemplo, mas ai está uma amostra:

Salto dali 
e vou cantando sozinho, 
seguido pela sombra má do poeta, 
quando, de repente, me deparo 
com a figura do Dante, ao lado de Virgílio 
bebendo ambos uma birita num bar do Posto 5. 

Me aproximo. 
– Topa ir mais tarde a um inferninho? 
– Tudo bem. 

Descemos os três pelas ruas, 
no momento em que o sol, feito uma asa-delta, 
mergulhava de bico no Arpoador. 

Nel mezzo del cammin da Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana, 
(p. 136)

O eu lírico/narrador relata as aventuras de um herói viajante que parte 
em viagens sempre do mesmo lugar (– minha Ítaca de concreto –) e delas 
sempre retorna ao mesmo (– minha Ítaca de concreto –), emulando a iden-
tidade épica do herói grego. Sob esta perspectiva, Em trânsito (Táxi/Metrô) 
configura o epos futurista da odisseia cotidiana do herói pós-moderno.
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Atravessar a Conde de Baependi e a realidade. 
Retornar à Rua São Salvador. 

Sim, estamos sempre voltando para casa. 
Estamos sempre voltando para a casa da amada. 

Daqui, do alto deste apartamento, no 16º andar, 
– minha Ítaca de concreto –
em que vejo defronte 
os edifícios, 
uma fatia o mar, 
as montanhas de Niterói 
e o avião Electra II da Varig, 
descendo pela ponte Rio-São Paulo, 
– sinto por um segundo, ao teu lado, 
que tudo e viagem, 
ó Moema, mulher-urbana
Rio que atravesso de passagem
e penetro – ó espaço meu – na nudez deste instante

(meu cor o dentro do teu 
sujo de ruas e sonhos) 

– até à última estação da paixão possível! 
(p. 148)

6. Musa Carmesim (1998), de Christina ramalho57 

Minha reflexão, limitada pela proposta de trabalho, consiste em for-
mular a concepção épica de Musa Carmesim58 considerando, basicamen-
te, a construção épica do relato, a elaboração da identidade heroica e a 
integração da tradição épica.

Elaborado na dimensão metapoética da matéria épica, o poema estru-
tura-se do plano literário, onde o relato épico está centrado, para o maravi-
lhoso e o histórico. Configura o percurso épico numa viagem literária do eu 
lírico/narrador, projetada no contexto da experiência subjetiva da heroína, 
no curso da qual constrói a nova identidade heroica pós-modernista.

57.  Christina Bielinski Ramalho nasceu no Rio de Janeiro, em 1964, é poetisa, escri-
tora, ensaísta e professora universitária.
58.  Ramalho, Christina. Musa Carmesim. Campos do Jordão: Editora Vertente, 1998.
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A poetisa, concebendo a viagem no contexto de fala do universo in-
terior das motivações pessoais, institui a experiência subjetiva como fon-
te de criação do poema, conectando o contexto das sensações, emoções 
e pensamentos do herói com o contexto histórico da expressão objetiva 
do universo exterior. A poetisa, assumindo a instância enunciativa do eu 
lírico/narrador, integra a experiência subjetiva na motivação lírica, ato 
intuitivo que preside a criação poética, e materializa no tempo-espaço 
do poema os instrumentos de navegação. Esses instrumentos conectam 
os universos interior das motivações pessoais e o exterior da realidade 
objetiva, delimitam os seus respectivos contextos na relação Dentro/Fora 
e servem de meio de transporte da heroína no curso da viagem literária. 

No Canto I, o eu lírico/narrador materializa um Relógio que delimita 
o tempo-espaço poético da heroína e histórico da mulher, e uma Tela que 
transporta a heroína e os dois universos conectados a ela, de modo que a 
heroína viaja, simultânea ou alternadamente, por Dentro da Tela, no con-
texto subjetivo do universo interior, e por Fora Tela, no contexto histórico 
do universo exterior:

5ª hora 
– Sessenta minutos de pernas –

Sessenta minutos de pernas 
como as longas e santificadas pernas de EI Grego 
estendendo-se sobre o mundo 
expressão de delírio profundo 
antecipando eras e porvires. 
Ah... as longilíneas pernas de Degas 
dançando a dança de um tempo fragmentado 
cena fotográfica 
cotidiano de ritmadas pernas bailarinas! 
Grossas e morenas pernas primitiva 
que criaram um Taiti em todas as pernas 
gozo de Gauguin em terras estranha...
gozo nosso nas entranhas da arte. 
Pernas enraizadas a emergirem da pedra 
aventuras de um Rodin em tempo de descobertas 
enquanto a viagem segue solene 
na vanguarda do tempo sem tempo! 
(p. 34)
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6ª hora 
– Geografia 2 –

Falo das pernas aposentadas 
perfiladas nos Banerjs e Bancos dos Brasis! 
Pernas que morrem no compasso da espera 
espera que é recusa, 
fim sem dignidade! 

Falo das esquálidas pernas 
sustentando mentes em ebulição 
enquanto o pingado dinheiro 
atrás do balcão anuncia o apocalipse! 
Falo das pernas desta terra sem-terra 
catando um resto de chão 
tal qual bandeirante a procurar esmeraldas 
na lata de lixo onde não há sequer pão! 
É dessas pernas sem corpo que falo 
e em mim a flor da morte em fruto se converte 
exalando o odor das sangrentas pernas 
como um grito 
tortuosamente esperançoso 
de qualquer coisa 
que desfaça as pernas perfiladas 
nos Bancos dos Brasis sem-Brasil. 
(p. 36)

No Des Em Canto II, de igual modo, o eu lírico/narrador materiali-
za o mito da Musa para delimitar o tempo-espaço poético da heroína e 
histórico da mulher, e a trilha sonora das Nove Sinfonias de Beethoven 
que igualmente transporta a heroína no contexto subjetivo do universo 
interior e no histórico do universo exterior:

EUTERPE 

Na primeira sinfonia ouvi ilusões em dó maior 
sonhos de jovem alma 
a caminho da música. 
Euterpe – musical musa –
tramou compassos semicadentes 
cantou o primeiro sonho das iniciadas gentes 
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e deixou solta a pergunta no ar: 
É feminina a alma que transcende o som 
e faz vibrar no peito 
os mais inesperados metros 
as mais veladas emanações do coração? 
Quantas mulheres, ó musa-música, 
tua harmonia encarcera? 
Por que em tuas mãos somos seres em angústia 
seres em constante busca 
seres de pouco chão? 

E NOS MERIDIANOS DA MINHA GEOGRAFIA 
OUÇO AS CANÇÕES DE TANTAS MARIAS 
BRASILEIRAS CANÇÕES DE MULHERES TANTAS 
ENQUANTO AS VERDADES 
ENCARNADASNAPELEDURA 
AINDA APANHAM DE BRUTAS MÃOS 
DE HOMENS SEM QUALQUER MÚSICA 
(71/2)

No En Canto III, o eu lírico/narrador materializa o Táxi do poema de 
Adriano, ressemiotizado no novo poema, que transporta a heroína na últi-
ma etapa da viagem literária. De igual modo, enquanto a heroína vivencia 
suas sensações, emoções e pensamentos no espaço/Dentro do Táxi, o ve-
ículo circula no espaço/Fora da cidade do Rio de Janeiro, com a diferença 
de que a heroína integra agora sua dupla condição de musa e mulher:

Ajax, Aquiles, 
Ulisses, Teseu... 
meçam força com o poeta! 
(Que eu me distraio nas entrelinhas do verbo) 

HOJE É O TEMPO OUTRO DE OUTROS HERÓIS 

Fortaleza que me oprime 
liberta meu ser em chama! 
Quero ser pássaro, 
não passageiro! 
Quero ser fraca no pós-saciar do desejo 
e abrir a porta do táxi e saltar pra vida 
que se esconde no anti-reflexo do espelho! 
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(E ainda sinto o aroma do beijo 
deixado parado no banco traseiro 
e invejo Adriano e sua Moema 
porque a poesia nunca é solitária!) 

FREIA DE REPENTE MINHA MENTE FEIA 
COMO A ARANHA TECE A TEIA TEÇO MINHA AREIA 
PODEROSA ROCHA DA MORAL GUARDADA 
ESCULPINDO A MULHER APRISIONADA 
NUM BANCO DE CARRO DE PRAÇA 
rodando 
rodando 
rodando 
rodando 
NA CIDADE SEM-GRAÇA! 

(Como o Rio pode ser sem-graça 
dentro de um carro que a névoa embaça!) 
e GRITO pro motorista 
irritada com o não-saber: 
Não vá pra motel em São Conrado! 
Não vá pra motel em lugar qualquer! 
Eu só quero uma casa no campo... 
Eu só quero um lugar pra morrer! 
Porque a parte da mulher que morre saciada numa cama 
é a parte minha que não quer viver. 

E ele, cínico e onipotente, responde – tom de profecia: 
Não fosse eu o Eu-lírico, outro seria o destino... 
Mas como sou, não se irrite! 
Limites a mulher já tem... 
Vou transitar pelas curvas do mundo 
até encontrar água na rocha! 

E A AVENIDA TREME SOB PNEUS E PENSAMENTOS 
SOBRESSALTADOS! 
(111/2)

Sob o princípio mimético da emulação épica, que converte o contexto 
literário da épica ocidental em matéria poemática, o eu lírico/narrador vai 
transformando essa matéria mimetizada, que compreende epopeias anti-
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gas e modernas, poetas épicos e líricos, heróis míticos e históricos, musas 
divinas e humanizadas, aderências míticas e vertentes épicas, em matéria 
épica ressemiotizada na construção da nova epopeia. O poema inteiro é 
exemplo desse recurso, como pode ser observado nos poemas já citados e 
nos que serão utilizados para análise.

CANTO I

O Canto I vem precedido de um paratexto, ou seja, um texto que 
está no limite do texto principal, no caso o poema, e lhe serve de con-
texto interpretativo para a leitura, funcionando como intervenção me-
diadora entre o leitor e a obra. Constitui aqui uma reflexão sucinta sobre 
a concepção e a realização do poema: a viagem épica da Carmesim, em 
três partes/cantos; a construção do relato épico no fluxo mimético da 
emulação; hibridação de outros percursos na trajetória de colisão da he-
roína com viajantes divinos e humanos em trânsito de outras viagens; a 
superposição dos contextos de fala oníricos, históricos e poéticos, que 
inscrevem, sob a intervenção poética do eu lírico/narrador, a busca da 
Carmesim no curso da ação heroica.

Compreende um poema sem título, que lhe serve de abertura, o po-
ema “Corpo Viajante”, que integra o relato épico da primeira parte da 
viagem, e se conclui com o poema “Canção de um Corpo Viajante”. 

O poema sem título, centrado no contexto de fala da mulher, explicita 
a motivação épica do canto, a despedida e a partida da mulher no curso 
da viagem incerta da heroína, emulando a abertura tradicional dos poe-
mas épicos das viagens inaugurais, ou seja, os temores dos que partem in-
dependente de sua vontade, as despedidas recriminatórias dos que ficam, 
e as largadas melancólicas dos heróis rumo a um destino desconhecido: 

Parto não porque queira
ou porque seja mais sensato
parto porque é outono e eu sou a folha
que lentamente derrama na estrada o seu fim.
Parto não porque possa
nem porque deva
nem porque esqueça
Parto porque é dia e eu sou a luz
da última estrela.
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Quem sabe parta porque só assim
possa renascer em mim outro ser.
Quem sabe parta porque ter fim
É destino certo de toda viagem. 

Mas a despedida
A tenho adiada
E calada fico
Vendo-me partir
Morro como o sol no horizonte da lembrança
folha que o vento leva em sua andança
e que nenhuma primavera
traz de volta ao amanhecer.

O Corpo Viajante compreende o percurso épico da primeira etapa da 
viagem, configurado nos poemas-cronômetros que sincronizam a traje-
tória da heroína nos tempos imemoriais da criação, em busca da matéria 
primordial do seu canto, com o relato épico no presente histórico das 24 
horas pontuais do relógio poético.

A cronometragem da temporalidade histórica do percurso épico co-
meça no poema da primeira hora, intitulado “Intenção”, que faz os ajus-
tes dos instrumentos de navegação e registra o início da viagem:

CORPO VIAJANTE 
1ª hora 
– Intenção –

Minha viagem é por um corpo sem corpo
onde todos os corpos habitam
e todas as cores desenham as rimas sem rimas
pintando a vida
natureza viva
no traço e na argila.
Cabeça tronco membros e o resto 
viagem em sentido inverso
pelo universo fragmentado do corpo sem corpo.
Meu tempo é um relógio metafísico
embora toe dos segundos todas as baladas.
Um dois três minutos
tempo limitado
ilimitado pela-intenção da poesia. 
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Tic-tac
Tic-tac
Tic-trash
Rash
Erupções do corpo pulsante
nas subversivas horas
de um tempo sem tempo
História da Arte.
Meu insight é pura teimosia 
dândi fracassado
cansado de ismos e cismas 
afeito aos mitos desmitificados 
afeito às rimas de todos os poeta 
apavorado na rima ausente
de sua latente poesia sem poesia.
 
E quem sabe o olhar do viajante
ao passear já avisado
pisando as metáforas em agonia
e repisando as palavras que metáforas foram um dia 
possa ser um corpo no corpo sem corpo
nessa viagem que se inicia.
Rimei!

Cada poema das 24 horas do relógio poético cronometra, nos minutos 
da hora histórica do relato épico, a imensurável dimensão temporal dos 
eventos simbólicos e históricos que superpõem os contextos de fala da 
heroína no curso da ação heroica. Os sete poemas-hora, intitulados “Geo-
grafia”, centrados no contexto do presente histórico do relato, intercalados 
com os outros centrados no contexto dos tempos primordiais, sincronizam 
os dois percursos épicos, o da viagem e o do relato da viagem. 

Na contraposição do poema “– No pé da hora –” com o da “– Geo-
grafia 1 –” que reproduzo a seguir, verifica-se a sincronização histórica 
dos percursos épicos através da superposição dos dois contextos tempo-
rais de fala na instância enunciativa do eu lírio/narrador:

3ª hora
– No pé da hora –
Os pés estão proibidos a todo chão.
Quem cria os caminhos são as palavras
as melodias
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as pinceladas
e os entalhes.
Pedra e bronze
força vodu
magia e religião
nos toscos pés
caminheiros e caminhantes
de civilizações remotas como a última noite.
E Amenófis IV caminhou com seus dois pés esquerdos
fundou um novo reino
quebrou a tradição
e fez nascer Aknaton.
Pés de verniz invisível 
gregas metamorfoses
pés intelectualizados 
na razão do berço
E quanta verdade, Caravaggio, 
nos Mateus sujos e descalços... 
E quanta simetria, Leonardo,
nos pés que são meias-cabeças 
no viajante corpo 71/2!
Pés em escorço, pés em simetria,
pés rasgando as cores e libertando o mármore.
Pés força-de-trabalho pura
nas pinceladas de Portinari!
Não há chão digno para tantos pés 
nem verbo suficiente
nem contemplação imorredoura...
Emoldurados e mitificados
os pés pisam alheia terra
e a força que possuem é de estátua que ora extinta 
sente o culto da forma e da beleza!
E assim caminha, corpo viajante, 
de pés descalços e indolentes.
O relógio bate a hora
e eu me calo.
Meus versos estão proibidos a todos os pés!
4ª hora
– Geografia 1 –
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Me interessam o pés sem-terra, 
fardo que não ora, ara ou demora,
fardo que pisa um chão a correr nos segundos
pés humilhados e desnudos
sem encantamento da Bela História!
Pés desta geografia implacável e impiedosa 
de minha terra de palmeiras entristecidas
de sabiás mortos...
Me interessam os pés descarnados
molhados por secas lágrimas e fome 
e guerras políticas
e discursos vazios
brasis perdidos
no quadro repulsivo da ausências...

As viagens foram concebidas nos roteiros de busca da matéria mítica 
e da matéria histórica de outras viagens épicas do presente e do passado 
para compor as dimensões mítica e real da nova matéria épica: 

Meu insight é pura teimosia 
dândi fracassado
cansado de ismos e cismas 
afeito aos mitos desmitificados 
afeito às rimas de todos os poeta 
apavorado na rima ausente
de sua latente poesia sem poesia.
E quem sabe o olhar do viajante
ao passear já avisado
pisando as metáforas em agonia
e repisando as palavras que metáforas foram um dia 
possa ser um corpo no corpo sem corpo
nessa viagem que se inicia.

A cronometragem da viagem literária se encerra com a fusão a viagem 
literária da Carmesim com a viagem histórica da Mulher e a mulher assu-
me seu contexto de fala no poema/cronômetro da 24ª hora: 

E eu concretizo sua face em minhas mãos 
acariciando seus lábios com o beijo cor de rosa 
(no seu beijo esqueço a brisa pousada nas cortinas...) 
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removendo com ternura as mágoas de seus olhos 
(nos seus olhos esqueço as estrelas a conversarem em voz 
baixa...) 
respirando os cheiros másculos do seu existir 
(nos seus cheiros esqueço os milagres das flores...) 
e nada fica entre nós para lastimar ausências... 
..........................................................................................
E MAIS CONTENTE, AGORA, 
DO QUE UM PÁSSARO DE CRISTAL, 
DIGO À HORA: É A MINHA HORA! 
QUEBRO O RELÓGIO 
Tiiiic 
Ta...c.

Eu e você 
corpos-viajantes 
e todo o tempo errante 
e toda uma outra história...

Des En Canto II

Concluídas no Canto I as viagens de busca da matéria histórica da di-
mensão real, começam as novas viagens de busca da matéria simbólica da 
dimensão mítica, sob a mesma concepção e intenção épicas, viajando nos 
mesmos arquétipos da musa e do herói. A segunda parte, Des En Canto II 
compreende dois poemas, um intitulado Alma Gêmea, e outro sem título 
em que a heroína demonstra sua motivação serve de proposição: 

Era tanto violeta atravessando a noite
tanta melodia a colorir o instante 
que ali não calei as vozes estremecidas 
pelo grito urgente do emergente amor. 

E as almas entrelaçadas aguardando no peito 
qual folhas perdidas no chão outonal 
desprendiam os sons que as cores derretiam, 
faziam no caminho amarelo madrigal. 

E parte na viagem de busca da matéria etérea do sonho e da fantasia 
de que são feitas as musas “E eu quieta/ e desgarrada de ti” 
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E eu amante em ti aprisionada 
derramei calada meu violeta pela noite 
até acordar teu dia e me tornar presente 
na transparente toada 
da gota de orvalho pousada 
no beiral de tua janela.

As viagens são agora simultâneas, a heroína viaja nas suas duas di-
mensões existenciais, agenciando, ao mesmo tempo, os planos histórico e 
maravilhoso do poema, através da integração dialógica do contexto exis-
tencial de fala da Mulher e do contexto arquetípico da Musa no curso da 
ação heroica. Ela invoca, primeiramente, as nove musas, filhas de Zeus e 
da Titânide Mnemosine, a deusa que personifica a memória, no roteiro 
musical das nove sinfonias de Beethoven:

E aqui deponho alma calma e silêncio 
e fico aguardando as musas e seus túneis 
as musas e seus lumes 
musas e queixumes 
púbis 
ex-trumes 

DIVINDADE MUSA QUE INSPIRA POESIA 
ENTOA AS VOZES DAS NOVE DEUSAS 
CONTRA A LETARGIA! 

CANTA, POETA, 
AS FALAS DO RIMAR 
PENETRA A MUSA ATÉ GOZAR! 

alma de musa 
doçura na lírica rima 
veneno na língua 
poetar 

Seremos as mulheres musa de nós mesmas? 
Será este o grito libertário que o sutiã arrancado inda não 
gritou? 
(que homem não gosta de peito caído – titia falou!) 

./. .. 
Contemplando o signo da inquietação 
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e deixando fruir as ondas e os espasmos da busca 
sintonizei a vibração da música 
e digitei as teclas do poema 
como compusesse as nove sinfonias 
para revelar na melodia as Nove Musas. 

Quantos sons na surdez de Beethoven! 
Quanta música onde só há silêncio! 
Quantas mulheres aprisionadas em notas dispersas 
pelo vão do tempo entre o som e a audição! 
E com Beethoven percorri o caminho das notas 
tracei a rota para algumas respostas 
sem bem saber ser 
ali 
ou não 
o ponto de encontro das perdidas almas.

Também as heroínas, que são as musas humanizadas na mulher, são 
invocadas no contexto heroico de epopeias, de romances, de poemas e da 
realidade histórica, como Penélope, Helena, Beatriz, Inês, Lindóia, Uiara, 
Moema e Eva, entre outras. No último diálogo com a musa Melpômene 
da 9ª sinfonia de Beethoven, Carmesim, integrando a Musa e a Mulher, 
constrói a identidade heroica:

MELPÔMENE 

E no último som que Beethoven me deu 
trágico encontro trágico destino 
chorei as notas do surdo exílio 
chorei no aplauso que ele não ouviu. 

E na nona sinfonia de arte o porvir 
evangelho humano de sacrifício e prece 
Melpômene até esquece se \ martírio 
musa das dores experimentadas! 

É, MINHA MUSA, AS DORES SÃO CHAGAS 
E CRESCEM TRAGÉDIAS EM QUALQUER PEITO 

NEM MACHO NEM FÊMEA 
NEM HOMEM NEM MULHER 
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A ALMA É APENAS A FEITICEIRA 

QUE ENGANA OS SENTIDOS E FAZ O QUE QUER 

Viajante meu corpo arfante 
hoje tem alma 
mas calma não tem... 
Finda a egocêntrica rota do eu 
resta a solitária verdade do breu. 
No corpo que amei 
alma não entreguei 
e, se fui musa, nem saberei... 

Mas se fui e se soubesse 
e se pudesse me resgatar 
iria tramar musa dentro de mim 
deste jeito (e depois: fim!):

En Canto III

“En Canto III”, em forma de epílogo, reinscreve os roteiros de busca 
da musa e da mulher na trajetória da viagem, construindo, em continui-
dade, a unidade narrativa do relato. Compreende 2 poemas, o de aber-
tura, sem título, que traz a proposição do Canto, e o de continuidade 
do relato épico no curso a viagem, intitulado “Amor Índio”, que fecha o 
Canto e encerra o poema.

No poema sem título, o eu lírico/narrador faz a proposição conclu-
siva do poema nas duas primeiras estrofes, afirmando a permanência da 
epopeia, que renasce no seu canto independente da indiferença e do juízo 
equivocado da crítica. E na última estrofe, funde a identidade mítica da 
musa “Sim, há melodia /na canção que te canto” e a histórica da mulher 
“no suor que pinga/ relembrando o desejo ignorado” concluindo a elabo-
ração da identidade heroica:

Há todas as melodias universais 
tema universal 
universal amor 
em cada linha que a ti dedico 
neste abismo em, que me encontro
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No poema “Amor Índio”, Carmesim realiza a viagem de busca do 
herói que possa completar o poema e a Mulher. O eu lírico/narrador, 
sintetizando os contextos de fala da musa e da mulher na voz enunciativa, 
refunde as dimensões real e mítica da matéria épica nos planos histórico e 
maravilhoso do poema e recompõe a unidade narrativa no percurso épico 
do relato. De igual modo, configurando os roteiros de busca da Mulher 
e da Musa no curso da ação heroica, refunde as dimensões histórica e 
mítica do Índio na identidade épica, e a Musa e a Mulher na dimensão 
histórica e mítica da heroína Musa Carmesim, aferindo o estatuto heroico 
da nova epopeia, consumado no epílogo: 

 
A flecha do homem tocou as últimas escarpas 
e jorrou sangue branco nas entranhas esquecidas
era a água brotando da pedra 
não era mais rocha, era vida! 

Ah, meu índio redentor, 
quantas vezes te chamei... 
Quantas vezes te calei 
no recusado dos sonhos. 
Pele marrom encarnadura... 
Ah renascer da armadura! 
Ah meu selvagem querido 
catequizando fé na mulher. 

Vamos pro banco de trás 
de outra viagem qualquer! 

PERSEGUIDA FORÇA QUE TANTA HISTÓRIA CONTOU! 
FORÇA DE ARMA, FORÇA DE GUERRA 

TÃO MAIOR FORÇA A DO AMOR 
IMORTAIS HERÓIS 
DE EPOPÉIAS TANTAS 
EIS QUE MEU HEROI CHEGOU 
ELE QUE É FORÇA PRIMITIVA 
EM BUSCA DE UM MUNDO PAR SI 
ELE QUE É A PARTE PERDIDA 
DA MUSA QUE RENASCI 
ELE QUE É IDÍLICA ILHA 
NA TRILHA DA MULHER QUE ME FIZ! 
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(Bem baixinho, bem baixinho 
sacramentando a promessa 
o índio ouviu o tango 
espumando espasmos de lasso 
e o carro que era forte 
foi carruagem 
cavalo 
e de repente tínhamos asas 
e toda uma eternidade!) 
O ITINERÁRIO? 
DEIXA VIAJAR!

Musa Carmesim, pela configuração do percurso épico na viagem lite-
rária do eu lírico/narrador no contexto interno da experiência subjetiva da 
poetisa e pela conversão do contexto literário da épica ocidental em ma-
téria poemática ressemiotizada, realiza a concepção épica pós-moderna. 

7. Latinomérica (2001), de marcus Accioly

Minha reflexão limita-se a algumas considerações sobre a concepção 
épica de Latinomérica, basicamente, a estruturação épica, a vinculação 
ao Ciclo Épico Pós-Moderno e a projeção no contexto da épica ocidental. 

7.1 Da natureza épica do poema

Latinomérica estrutura uma matéria épica autêntica, reconhecível em 
suas duas dimensões, a real e a mítica, que se manifestam, respectiva-
mente, nos planos histórico da América pós-colombiana e maravilhoso 
da América pré-colombiana. Formalmente, utiliza o verso como unidade 
discursiva, divide-se em cantos, explora recursos rítmicos e sonoros, e 
apresenta invocação, proposição, dedicatória e narração. E, como forma 
artística, realiza a concepção literária pós-modernista, constituindo uma 
expressão épica legítima do século XX. 

Concebendo o poema na dimensão metapoética da matéria épica, 
o poeta configura o percurso épico numa viagem literária do eu lírico/
narrador, no curso da qual, assumindo a instância enunciativa do relato 
épico, integra a experiência subjetiva como fonte de criação da narrativa 
literária de fundação da civilização americana. 
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7.2 Da recuperação da tradição épica

O resgate da tradição e do percurso da épica ocidental está intencio-
nalmente inserido na concepção épica de Latinomérica, sintetizado no 
“(h)omérica” do título e reiterado ao longo de todo o poema. Pela emu-
lação mimética do contexto literário da épica ocidental, o poeta converte 
a matéria mimetizada, que compreende, entre outros, as epopeias antigas 
e modernas, os heróis históricos e míticos, as musas divinas e humaniza-
das, as aderências míticas pagãs e cristãs, as vertentes épicas americanas, 
os poetas líricos e épicos, em matéria poemática ressemiotizada na cons-
trução da nova identidade épica do herói da pós-modernidade. A mimese 
épica por emulação é o princípio de criação da épica pós-moderna, de 
que o poema inteiro é exemplo. De qualquer modo, uma amostra do Can-
to VII, parte C, poema 6: 

a infância era um pombal sonhando As pombas 
(de Raimundo Correia) uma pintura 
de Magritte (um atleta com marombas I 
na esfera da cabeça) uma figura 
do livro Infância (um vaso de pitombas) 
era Graciliano (era a clausura 
ou o Claustro de Junqueira Freire e o medo i 
de ser “poeta-monge” e morrer cedo) 

a infância eram Cigarras de Olegário 
Mariano (tornando o dia infindo) 
eram Harpas selvagens (do rimário 
de Sousândrade) de Luiz Delfino 
a infância (em seu delfino abecedário) 
eram dobradas consoantes (Hymno) 
“Elle o Brazil” (eu soletrava aquele 
Brazil” com z e Elle com dois eles) 

a infância era um poema à Dor da pele 
e era um poeta (ó Deus) com quem fiquei 
no Grupo de castigo (só com ele 
ou com seu livro de onde decorei 
a infância de um Brasil tão meu e dele) 
Cassiano Ricardo há muito eu sei 
do Martim Cererê com as descobertas 
“dos heróis (dos meninos) dos poetas” 



Anazildo Vasconcelos da Silva

358

(não era a infância Alberto de Oliveira 
com os bigodes torcidos no retrato?) 
“aquele é um poeta” (a pose inteira 
dispensava a legenda) mas (de fato) 
poeta (desde a negra cabeleira 
aos olho negros) só havia Castro 
Alves que à mesa (na fotografia) 
era da infância a própria poesia

O poema inicia com uma “Carta aos cegos do poder”, único poema 
do Canto I, seguindo a tradição da carta de achamento, no estilo das que 
os descobridores enviaram aos seus respectivos reis, dando notícia da ter-
ra descoberta. Mas, ao contrário daquelas, esta, tendo como subtítulo “O 
poder da solidão X a solidão do poder”, anuncia a força épica do canto:

CARTA AOS CEGOS DO PODER
(O poder da solidão X A solidão do poder) 

Solidão do poder no poder (atenção)
tem o verso um poder bem maior que o das armas
(há no canto um poder) o poder das palavras
(o poder de fazer do fuzil a canção)
poderoso o tambor (poderosa é a mão)
vem do sangue o poder onde a voz proibida
morde à boca-da-flauta a garganta da víbora
(vem da serpe-da-língua o seu som venenoso
que à serpente-da-flauta atravessa com o sopro
e o poder do veneno gangrena a ferida)

solidão do poder no poder (tão antigo
e tão novo poder é uma carta que aos cegos
do poder os videntes remetem dos séculos)
ó poder-solidão (ó poder-inimigo
do Sistema-poder) ó vocábulo-vivo
(ó “palabra enemiga” que rompe o silêncio)
eis (da história da terra à memória do tempo)
eis (do incêndio da água ao dilúvio do fogo)
eis (da insônia dos reis à vigília do povo)
o poder que anuncia o terceiro milênio
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O Canto II, também composto de um só poema, repõe a notícia da 
canção e da luta que será travada, agora na dimensão pré-colombiana. A 
tradição épica já se faz presente nas musas invocadas:

Do que a mão diz ao tambor

tum
 tum-tum-tum
tum
 tum-tum-tum
tum
 tum-tum-tum
ai de ti e ai de mim (Latinomérica)
que os tambores das tribos voltam fortes
com seus baques-de-guerra – “mortes! mortes!” –
da coivara da noite à lua esférica
(ó Calíope) dá-me (ó Musa) a épica
desde a Atlântida (névoa sob as águas
do segundo dilúvio) até as trágicas
e recentes fogueiras contra a América
(onde o branco inventou no mar a terra
que é a carne-do-índio aos sóis-de-brasas)
 tum
 tum-tum
 tum
 tum-tum
 tum
 tum-tum
 tum
 tum-tum
ai de mim e ai de ti (do mesmo pranto)
nascem plantas dos pés e as mãos percutem
os seus dedos-de-folhas – “lutem! lutem!” –
sobre um couro-de-bicho em cada tronco
(ó Calíope) dá-me (ó Musa) o canto
desde a urbe-da-selva (que é o templo
do jaguar) à floresta-de-cimento
que levanta espigões a um céu de espanto
(onde o homem quer Deus e Deus no entanto
é na terra e na água em fogo e vento)
 tum
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 tum-tum
 tum
 tum-tum
 tum
 tum-tum
 tum 
 tum-tum
 tum

O Canto III, intitulado “A linguagem”, está dividido em cinco partes, 
cada uma com três poemas de quatro oitavas decassilábicas:

A – Da invocação pagã: 
1 – Sireidas 
2 – Calíope 
3 – Hefesto

B – Da invocação cristã: 
1 – O Pai 
2 – O Filho 
3 – O Espírito

C – Da proposição: 
1 – O que vim cantar 
2 – O que os vates cantam 
3 – O que cantarei por muitos

D – Da dedicatória: 
1 – Cristóvão Colombo 
2 – Os Diários e o Testamento 
3 – As três caravelas

E – Da Narração: 
1 – Todo silêncio há de me ouvir 
2 – O escolhido 
3 – O redescobrimento. 

É neste Canto III que se revela, explicitamente, a intenção de resgatar 
a tradição épica. Primeiramente pela dupla invocação nos seis poemas das 
partes A e B, a pagã e a cristã, que infere o percurso da épica ocidental 
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por completo, de Homero ao pós-modernismo. A invocação pagã reúne 
musas da mitologia clássica e da americana:

ó Sireidas (Sireidas) minhas Ninfas
do Siriji (ou “rio dos siris”)
os cuicanimes (ditos “grandes línguas”)
sopraram (desde as folhas à raiz)
suas flautas cortadas longilíneas
dos bambus para a festa do maís
(cantando de memória muitas vezes
o amarelo do sangue dos seus deuses)

quero do canto o soco contundente
(ó Calíope) dá-me (não o horror
de Melpômene nem a voz ardente
com que Érato canta e faz o amor)
mas o épico impacto estridente
que o canto tem no ringue (lutador)
dá-me ao punho sem luva um golpe novo
(quero lutar o canto do meu povo)

ó Hefesto (Vulcano) em tua forja
transforma do meu canto o ferro em aço
e o timbre-do-trovão empresta à corda
deste instrumento-halter que sempre malho
(dá-me o pulmão do forno que transborda
a linguagem da chama em seu estalo
de língua além da boca consumindo
o silêncio queimado em fogo-vivo)

e a invocação cristã funde igualmente o pagão indígena com o clássico:
Deus do branco (do negro) Deus do índio
(ó invocação pagã-cristã) ó Deus
dos deuses (Pai e Filho e Santo Espírito)
que estás na terra (como estás nos Céus)
batiza-me (Senhor) com fogo-vivo
(e não com água) enxuga ao vento os meus
olhos que (já sem luz) brilham de pranto
(dá-me ao peito o oceano e à voz seu canto)
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A proposição da parte C anuncia “O que vim cantar” no primeiro 
poema, no segundo “O que os vates cantaram”, e “O que cantarei por 
muitos” no terceiro. O poeta integra as vozes épicas do passado na ins-
tância de enunciação do eu lírico/narrador para entoar o novo canto do 
presente, dedicando-o a Cristóvão Colombo nos três poemas da parte D:

(América) teus vates primitivos
trouxeram sua voz à nossa voz
(testamento dos mortos para os vivos)
nós (os netos) herdamos dos avós
a semente da língua dos seus filhos
que cantaram teu mundo antes de nós
(esquadrinhavam sinas nos teus astros
e eram tão poderosos quanto os magos)

(é teu este meu canto pela glória
de inventares à água um continente)
pela fé (Almirante) pela história
(por Colômbia e Colúmbia) ó Ocidente
buscado no Oriente da memória
onde a imaginação da terra à frente
da tua caravela (além do mar
que aprendeste no ventre a navegar)

Nos três poemas da narração, na parte E, manifesta-se a intenção de 
inserir a tradição épica americana no próprio relato, através da menção 
direta a autores e obras:

“de um salto juvenil pisa Colombo
a nova terra” (canta o vate e segue
seu épico discurso) o nome ao longo: 
Manuel de Araújo Porto-Alegre 
(quarenta cantos dentro de um só tomo
chamado de Colombo) assim navegue
já (com próprio destino a nova épica
da velha tradição latino-homérica)
“já dos bosques escuros” (qual Gonçalves
de Magalhães na confederação
dos tamoios cantando “os bons selvagens”)
“já dos olhos o véo” (da narração
do Uraguay de Basílio cujas margens
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quebram também da rima a tradição)
ó advérbio expositivo já
(comece a ação que ação não faltará)
“já estava em terra” (como em San ta Ri ta
Durão cantando o herói Caramuru)
já e já (ó América-Latina)
que a Musa indique o rumo (dando ao Sul
o Norte do poema) desde a rima
à métrica (também do conteú-
do à forma) já e já (pois sob a Mão
de Deus é a do poeta onde a canção)

Latinomérica, resgatando a tradição épica e dando-lhe continuidade, 
ingressa, ela própria, no curso da épica ocidental.

7.3 Da formalização do modelo épico pós-moderno 

Por último, Latinomérica é, como expressão artística, uma legítima 
epopeia pós-moderna. Elabora a matéria épica literariamente, fundindo 
em sua estrutura cíclica, os referenciais míticos da América pré-colom-
biana com os referenciais históricos da América pós-colombiana. Essas 
duas dimensões da matéria épica, a real e a mítica, vão se encadeando 
no relato épico da viagem literária, criando no contexto histórico do pre-
sente, mediante a superposição das proposições de realidade históricas e 
míticas das Américas pré e pós-colombianas, a nova proposição de reali-
dade da civilização americana. De igual modo, as aderências míticas e os 
recortes históricos das representações socioculturais dos povos e nações 
encadeados no relato épico configuram uma nova cosmologia do novo 
mundo. E ainda, do inter-relacionamento das diversas subjetividades he-
roicas que se superpõem na subjetividade histórica do eu lírico/narrador 
se vai formando a nova identidade épica do herói americano. E por fim, 
a emulação mimética do contexto literário da épica ocidental que, trans-
formando a matéria mimetizada em matéria poemática ressemiotizada na 
construção do poema, oferece suporte para recriar as epopeias já criadas 
na criação de uma nova. 

O poema pode ser dividido em cinco partes distintas: 

1 – a abertura meta-poética, Canto I ao III, em que o poema define 
sua natureza épica, conforme já foi demonstrado;
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2 – antes da luta, do Canto IV ao VIII;
3 – a luta, do Canto IX ao XIII; 
4 – depois da luta, do Canto XIV ao XVI;
5 – a identidade do poeta e do poema, Cantos XVII e XVIII;
6 – o fechamento metapoético, Cantos XIX e XX.

Na parte dois, o poema inicia os preparativos para a luta, definindo 
as estratégias de ataque e defesa, e os elementos do canto: os jurados, os 
pesos, os incidentes, o uniforme e as luvas. Os poetas épicos, líricos, da 
música popular, os escritores, etc., superpostos e inter-relacionados na 
subjetividade do eu lírico/narrador vão compondo na intratextualidade 
das vozes épicas o canto heroico das Américas. 

Na parte três, a mais complexa e extensa de Latinomérica, com um 
total de 225 poemas, distribuídos nas subpartes: o ringue, as interrupções 
e o recomeço, tem início a ação heroica. Os países vão sendo historica-
mente contextualizados no ringue literário, um após outro, através dos 
30 rounds de luta, com um minuto de intervalo entre eles. Dessas lutas 
nacionais, referenciadas nos fatos históricos, na geografia, nos poetas, 
nos escritores, nos documentos históricos, entre outras formas de regis-
tro, superpostas e inter-relacionadas na experiência subjetiva do eu lírico/
narrador, configuram a formação das identidades históricas da América. 

A elaboração literária do relato épico intratextualizado de Latinoméri-
ca pode ser exemplificada em qualquer um dos poemas, por isso cito ale-
atoriamente estrofes de alguns dos 28 poemas dos minutos de intervalo, 
que entremeiam os rounds: 

(5º Minuto de Intervalo)

(ai América) América-Latíndia
(América latindo à solidão
o seu silêncio cujo som ainda
não consegue ser grito na canção)
se à boca amordaçaram tua língua
(ave que se debate na prisão
dos dentes descerrados contra os dentes)
teu sangue acende auroras e poentes

(ó América-Índia) ó ameríndia
(ameríncolAmérica do Sul
e Central-ameraba) ó amerígena
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ou aborígenAmérica do nu
selvagem que só cobre a rubra víbora
com a negraranha que tem pêlo azul
no cinzento entre as pernas onde o coito
é a infância de Adão no Mundo Novo

(mãe terra) sou teu índio e sou teu branco
e sou teu negro e sou o que (mesclado)
possui ainda horizontal seu tronco
sob as raízes (desde que plantado
pelo curso das águas no barranco
ao pé-do-jacaré) fui semeado
pelo bico das aves (pólen) fui
de tudo o todo que me constitui

(hoje eu queria ser a tua voz
de beiços esticados por um osso)
sou o neto que canta os seus avós
(mas não sabe se o pai é vivo ou morto)
sou o que fuma (à lua dos teus sóis)
o cachimbo-ancestral (de cada morto
eu ressuscito o vivo que há em mim)
em princípio regresso do teu fim
 
(7º Minuto de Intervalo)

ó macho sol dAmérica-Latina
(não és Apolo-Febo) mas um rei
que meteu o seu falo na vagina
da noite transgredida pela lei
arbitrária dos déspotas (e albina
a lua se tornou) eu te chamei
de Huitzilopochtli? (teu rosto-
de-lava é um vulcão parindo ouro)

(8º Minuto de Intervalo)

uivas às vezes para a lua louca
(teu espelho-de-sangue) até a insânia
própria dos cães e (fera) és uma loba
sobre Rômulo e Remo (sob Roma)
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tua sede ultrapassa o céu e rouba
a luz que pelas pontas se derrama
dos dentes das estrelas (alcatéia)
onde a noite é um uivo teu (América)

animal (torturado de silêncio)
à solidão remetes o teu uivo
que no covil das nuvens jaz suspenso
(depois ouves a cor de um astro ruivo
que uiva seu brilho além) e vês o imenso
olho de Polifemo (o plenilúnio)
com seu olhar em círculo (teu ímã)
tua hipnose (América-Latina)
tremes (pois à librina ou ao sereno
não és mais que uma flor dentro das sebes)

(9º Minuto de Intervalo)

dói esperar a dor e dói (Caronte)
a dor (condição trágica da vida)
é o sofrimento um lado do Aqueronte
e o outro lado é a expectativa
do sofrimento (toda dor distante
já é dor quando em dor faz pressentida
a dor que antes da carne dói na mente)
que a dor é o sentimento mais urgente

(10º Minuto de Intervalo)

quando o deus-Sol e quando a deusa-Lua
enviaram seus filhos para a terra
(Manco Cápac e Mama Ocllo) tua
Dinastia do Sol surgiu (América)
saíram (macho-nu e fêmea-nua)
do lago Titicaca (de uma pedra
aberta na alvorada e no crepúsculo)
e fundaram (ao dia e à noite) Cuzco

(ó Peru) foi assim que veio o inca
– filho do Sol – com a civilização
solar que cumpre ao ano (sobre a ruína
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de Sacsayhuamán) a tradição
do Inti Raymi (quando se aproxima
da linha do Equador o Sol e são
os dias curtos para as noites longas
que deitam sobre a luz as suas sombras)

(26º minuto de intervalo)
és (do planetazul chamado Terra)
um satélite (América) de dor
onde os homens (primatas da caverna)
mal conhecem do fogo o seu calor
de sol e ainda lascam sua pedra
que não sabem polir e comem flor
de loto e (deturpada a cada olho)
és o próprio princípio no seu ovo

(ó Tales de Mileto) Anaximandro
(ó culto Anaxímenes) Heráclito
(pré-socráticos sábios) por engano
ainda pensam a América no estágio
de continente dentro do oceano
com uma espécie oriunda do macaco
e escondida entre as folhas ou perdida 
antes da evolução comum da vida?

Na parte quatro, se dá a contextualização geográfica, linguística e 
étnica no relato épico intratextualizado, com a utilização dos processos 
poéticos já exemplificados, assinalando, porém, um recuo às origens his-
tóricas e míticas, para a fusão das Américas históricas com a América 
mítica pré-colombiana. 

A parte cinco integra os Cantos XVII e XVIII, em que o poeta, contex-
tualizado biograficamente na expressão subjetiva do eu lírico/narrador, 
superpõe e relaciona sua própria subjetividade com as demais subjetivi-
dades contextualizadas, compondo e compartilhando com elas, respecti-
vamente, o novo canto épico e a nova individualidade heroica. 

(América) cantei-te em trinta rounds
(pois a luta foi dupla em nossa vida)
encantei minha flauta aos pés dos Andes
e ela se tornou víbora (mordida
foi minha língua) fui contrário aos grandes
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da terra (minha voz foi proibida)
mas minha boca (caramujo ao vento)
ecoou a linguagem do silêncio

Na parte seis, o poeta se despede de seu canto, no poema único do 
Canto XIX, “Dos conselhos da debulha”, que cito:

debulhei meu canto (espiga-
de-sol com seus grãos-de-milho)
abençoei-o (dizendo)
“vá (seja feliz) meu filho”
pus o braço no seu ombro
e a mão na sua cabeça
cheia de cachos de sonhos
(dizendo) “meu filho cresça
como as árvores (palmeiras
nascem para não morrer)
ou feito as águas (os rios
caminham para viver
dentro do Mar-Oceano)

E fecha ciclicamente o canto em si mesmo, no poema também único 
do Canto XX, “Bilhete aos surdos-mudos do poder”.

Trata-se de um longo poema, composto de 20 cantos, com o total 
de 422 poemas, em oitavas decassilábicas, que, ressemiotizando o epos 
no contexto literário da épica ocidental, expressa conceitual e estrutu-
ralmente a concepção épica pós-moderna. O herói do poema, resultan-
do da relação entre as diversas subjetividades heroicas superpostas na 
identidade subjetiva do eu lírico/narrador, é uma unidade relacional, 
isto é, uma nova individualidade heroica maior que a soma das subjeti-
vidades superpostas que a constroem; de igual modo, a nova viagem do 
herói, resultando da relação entre as diversas viagens heroicas super-
postas na viagem literária do eu lírico/narrador, é também maior que 
a soma das viagens particulares superpostas; idem para a nova ação 
épica, resultante da relação entre as diversas lutas heroicas superpostas 
na experiência subjetiva do eu lírico/narrador; o mesmo para os feitos 
maravilhosos e históricos; para a nova proposição de realidade da Amé-
rica, que resulta da relação entre as diversas proposições de realidade 
das nações superpostas. 
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Latinomérica é o canto da civilização americana, quinhentos anos 
de um continente em busca de sua identidade histórica no traçado má-
gico do destino de seus povos; um canto tal que se propaga no silêncio 
que ele próprio estilhaça, e que se alastra no sopro devastador da guerra 
e se ergue ainda mais forte dos escombros; tal canto que retrocede à 
nascente primordial do epos, para derramar-se copiosamente no seu 
curso; um poema tal que centra a ação épica na viagem identitária do 
herói através de “eus” intratextualizado no relato narrativo; poema esse 
que, resgatando na construção épica do relato a trajetória de permanên-
cia e continuidade da épica ocidental, constitui uma legítima expressão 
artística da epopeia no século XX.
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10. SuPorTE TEÓriCo DA PESQuiSA

Achei oportuno incluir os artigos sobre a emulação épica, a referen-
ciação poética e o poema longo que, formulados e conceituados em si 
mesmos, constituem um instrumental teórico e operacional adequado 
tanto para o estudo da lírica e da épica, quanto para análise de poemas 
e epopeias. Acredito que a indicação desses textos como leitura comple-
mentar será bastante útil para a compreensão da operacionalização teóri-
ca desse instrumental na formulação e caracterização dos modelos épicos 
moderno e pós-moderno e na análise das epopeias vinculadas a eles. 

1. A referenciação poética

A referenciação poética, isto é, o fato de um poema aludir a outro, imi-
tando-o na concepção criativa, utilizando-se de parte dele ou fazendo men-
ção a seu autor, não é um fenômeno moderno, ao contrário, é um recurso 
de que os poetas vêm se utilizando desde sempre. Aristóteles, em sua Poéti-
ca, definindo a criação artística pela mimese, filia, implicitamente, o procedi-
mento da referenciação à própria natureza imitativa da arte. Horácio acon-
selhava os artistas romanos, em sua obra também conhecida como Poética, 
a que tomassem a perfeição dos autores gregos como modelo de inspiração. 
O poema épico Annales, de Quinto Ênio (239-169 a.C.), que foi a epopeia 
nacional de Roma até o aparecimento da Eneida de Virgílio (70-19 a.C.), 
é um bom exemplo disso. Ênio foi alcunhado de “pai Ênio” por Cícero, e a 
expressão “caçar pérolas no esterco de Ênio”, cunhada na idade clássica, as-
sinala o aproveitamento do seu poema por vários autores romanos, Virgílio, 
inclusive, que incluiu na Eneida versos inteiros tirados de Annales. 

Tomado em seu sentido geral, o recurso da referenciação artística 
desempenha importante papel no curso da Literatura Ocidental, susten-
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tando, através da transmissão do legado cultural e da revitalização das 
formas artísticas, o processo de continuidade do percurso. Exemplo típi-
co é o da Literatura Romana que se inseriu no curso da Literatura Grega 
através da referenciação direta de obras e autores gregos, bem como das 
formas artísticas e dos gêneros literários, ensaísticos e dramáticos.

Na Idade Média, o recurso poético da referenciação serve de suporte 
para o resgate da identidade da Literatura Ocidental, de que A Divina 
comédia de Dante, filiando a produção medieval à tradição clássica, cons-
titui um dos maiores exemplos.

No Renascimento, através da referenciação poética, respaldada no 
princípio normativo da imitação dos modelos antigos, se dá a contextu-
alização da tradição clássica como forma de realçar o valor artístico da 
produção renascentista, de que é exemplo Os Lusíadas de Camões. 

De um modo geral, até o século XVIII, a referenciação não com-
prometia a originalidade do texto poético, pelo contrário, era uma for-
ma apriorística de valor artístico, de modo que o reconhecimento de um 
modelo consagrado imitado por um novel poeta facilitava a inscrição de 
sua obra no curso da tradição poética ocidental. Só com o Romantismo, 
no século XIX, a exigência da originalidade, aliada ao conceito de plágio, 
condenou terminantemente a criação a partir da imitação dos modelos 
clássicos. Mas a referenciação, por ser um recurso poético legítimo, ine-
rente à natureza mimética da criação artística, não desapareceu. Excluída 
do corpo do poema, a referenciação poética ganhou, sob a vigência da es-
tética romântica, a forma epigráfica, passando a figurar no alto do texto, 
seja como título ou, destacada dele, como citação ou dedicatória. 

No século XX, transformada em princípio criador do formalismo mo-
dernista e pós-modernista, a referenciação poética voltaria a integrar a 
estrutura poemática, constituindo-se numa característica marcante das 
líricas moderna e pós-moderna.

1.1 A autorreferenciação modernista

A retomada modernista converte a referenciação poética num processo 
metapoético que inscreve o ato da criação poética no âmbito discursivo do 
próprio poema. Esse processo, que denominei autorreferenciação poética, 
transformando o ato da criação em matéria poemática, permite inscrever, 
no âmbito discursivo do poema, além de enunciados do ato criador, que 
referenciam a concepção literária modernista, enunciados/fragmentos de 
poemas outros, do próprio autor e de outros poetas, criando outro impor-
tante recurso criativo da lírica modernista, a intertextualidade.
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A autorreferenciação elabora, na tessitura intertextual do poema, po-
éticas modernistas, pessoais ou coletivas, e promove o diálogo destas com 
elas mesmas, e com outras poéticas, também pessoais ou coletivas, do 
passado. Os enunciados são referenciados na cadeia significante, conser-
vando, todavia, a condição individualizadora de signos de, ou seja, per-
manecendo vinculados aos seus respectivos referentes poéticos. O texto 
original, mantendo sua identidade sígnica, dialoga de igual para igual 
com o novo texto, de modo que a intertextualidade dialógica serve, ao 
mesmo tempo, para definir a especificidade da poética modernista e para 
acentuar a individualidade e a originalidade do novo poema. 

A autorreferenciação, fazendo do ato da criação a matéria do poema, 
inscreve a tessitura poética da intertextualidade no âmbito discursivo do 
próprio poema, definindo-se como importante recurso poético da Lírica 
Modernista. Os poetas modernos, trabalhando sobre a consciência do ato 
criador, despertam para a lucidez de sua missão e voltam-se constantemen-
te sobre suas próprias obras e, submetendo-as a um novo ato de mentação 
poética, fecundam-nas de novas significações. Os poemas auto referencia-
dos, expressando a concepção do poeta acerca do ato criador, constituem 
também autênticas poéticas que, vinculando-se umas às outras, configuram 
o projeto poético que sustenta a logicidade estrutural de toda uma obra.

Esclareço, por fim, que a autorreferenciação pode ser metonímica, 
quando referenciada diretamente na cadeia significante do poema, como 
em “Consideração do Poema” de Carlos Drummond de Andrade “Não 
rimarei a palavra sono/com a incorrespondente palavra outono/ rimarei 
com a palavra carne...”, e também metafórica, quando referenciada na in-
tertextualidade poética, como no diálogo intertextualizado do eu lírico com 
sua obra em “Mãos Dadas”, também de Drummond, “Não serei o cantor 
de uma história/ não direi os suspiros ao anoitecer/ nem a paisagem vista 
da janela/ não fugirei para as ilhas/ não serei raptado por serafins”.

1.2 A hétero-referenciação pós-moderna

A Lírica Pós-Moderna vai definir, de acordo com seu ideário criativo, 
um novo processamento semiótico do recurso poético da referenciação, 
que denomino hétero-referenciação. A hétero-referenciação poética con-
siste, basicamente, em fazer de enunciados poéticos a matéria do poema, 
desvinculando-os, porém, de seus referentes originais. Os enunciados re-
ferenciados, apartados de seus respectivos referentes externos, perdem 
a condição originária de signos para tornarem-se significantes do novo 
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referente poético intratextualizado. Não se pode falar, no caso da hétero-
-referenciação, de elaboração intertextual, uma vez que, com a perda da 
individualidade sígnica, o texto original não dialoga com o novo. Ocorre, 
ao contrário, uma elaboração intratextual, através da qual se cria o víncu-
lo sígnico dos enunciados com o novo referente internamente elaborado.

A intertextualidade pressupõe uma relação externa de contraposição 
do referente original com o novo, propiciando o diálogo, já a intratextu-
alidade indicia uma relação interna de assimilação dos enunciados origi-
nais no significante do novo poema, impedindo o diálogo explícito deste 
com os textos nele referenciados. Mas não deixa de haver um diálogo in-
terno das partes com o todo, que pode ser resgatado criticamente através 
da leitura dos enunciados dos poemas referenciados no interior da nova 
obra. O crítico, identificando os textos referenciados, pode contrapor uns 
aos outros na instância dialógica da comparação. 

Essa atitude de criar reproduzindo o já criado, ou seja, de fazer das 
obras e das formas artísticas a matéria da criação, ocorre igualmente na 
narrativa, e também fora do âmbito literário, na arquitetura, na pintura 
e na música, recebendo outras designações setoriais, o que tem levado 
muitos críticos a acusar a arte pós-moderna de falta de criatividade e de 
originalidade, definindo a obra pós-moderna como pastiche. Entretanto, 
a ressemiotização dos signos culturais cristalizados, incluindo as formas 
artísticas e os objetos poéticos, estabelece por si só, dentro da legitimi-
dade do processo de criação artística pós-moderna, um novo conceito de 
originalidade. Não se trata de uma imitação de objetos culturais individu-
alizados, conforme a orientação da poética clássica, mas da semiose cul-
tural, processo que torna possível a utilização de conteúdos cristalizados 
na criação de novas formas de expressão. 

A criação artística pós-modernista impõe, a meu ver, a formulação 
holística de um novo paradigma da arte, a exemplo do paradigma ho-
lográfico do conhecimento humano, correlacionando a reflexão teórica 
da arte com o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico. A 
hibridação dos recursos e das formas artísticas na criação pós-moderna, 
configurada na referenciação, na elaboração intertextual, na montagem 
figurativa e na mescla estrutural dos estilos, entre outros, assinala o ad-
vento de uma estética holográfica, portadora de uma nova concepção do 
belo artístico, que reclama o urgente reconhecimento crítico. Essa inten-
ção holográfica da arte pós-moderna permite entender os objetos artísti-
cos de qualquer natureza – verbais, picturais, musicais, etc., – como um 
holograma (espécie de fotografia a laser que, partida em pedaços, tem a 
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propriedade de reproduzir a imagem completa do objeto em cada um dos 
seus fragmentos isolados), de modo que cada objeto de arte reproduziria 
em si mesmo a criação artística por inteiro, ou seja, o todo de que é parte. 

No caso da lírica pós-moderna, o recurso poético da referenciação, 
fazendo das obras e das formas artísticas a matéria do poema, expressa 
a intenção holográfica de criar reproduzindo, ou seja, cada poema deve 
reproduzir na intratextualidade dos enunciados, a criação poética no seu 
todo de processo e manifestação. Na elaboração intratextual da poesia 
pós-moderna, o poeta pós-moderno não sente a necessidade de explicitar 
os textos hétero-referenciados, pois os enunciados referenciados, como 
parte do holograma, reproduzem não os seus referentes originais, mas 
toda a criação artística, da qual os referentes são partes. 

Esta última afirmação tem ainda o mérito de desfazer a impressão de 
que tanto o poeta quanto o leitor do poema pós-moderno deverão ser 
eruditos em termos de poética, um para elaborar o poema, e outro para 
compreendê-lo. Realmente, no que diz respeito ao poeta, a bagagem de 
conhecimentos que ele possui determinará, certamente, a amplitude de 
significantes que poderá utilizar durante o ato da criação poética. O poeta 
moderno e o pós-moderno, diante da multiplicidade de recursos criativos 
que a liberdade poética possibilitou, desenvolveram certa erudição natural 
de lastro, constantemente ampliada pelo hábito da leitura e da pesquisa. 
Com relação ao leitor, essa “erudição” torna-se desnecessária, uma vez 
que o signo poético pós-moderno, prescindindo da condição sígnica origi-
nal dos enunciados referenciados, permite uma leitura direta e até mesmo 
simples, sem desconsiderar, é claro, a natural ambiguidade inerente ao 
texto poético. O desconhecimento do texto original não impedirá o leitor 
de fruir a força metafórica dos enunciados referenciados no novo poema. 

O que vai exigir de fato uma erudição do leitor é a desconstrução do 
signo poético pós-moderno, ou seja, a leitura inversa do signo poético 
pós-moderno, com a intenção crítica de levantar os procedimentos po-
éticos nele implícitos, pois, para isso, se faz necessário reconhecer, nos 
enunciados poéticos referenciados, que agora são apenas significantes, 
sua condição sígnica preexistente, a fim de desvelar, através da explora-
ção da estrutura holográfica do poema, a intencionalidade implícita no 
projeto da criação. Essa pesquisa, obviamente, exige um amplo conheci-
mento de poesia, entretanto, deve-se levar em conta, que a identificação 
dos referentes na intratextualidade dos enunciados não invalida a condi-
ção sígnica do novo poema, embora contribua, indubitavelmente, para 
desvendar a aludida natureza holográfica da arte pós-moderna. 
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Conclui-se que o poema pós-moderno, através do processamento 
semiótico da hétero-referenciação poética, acaba por dinamizar e enri-
quecer a atividade literária nos campos da teoria e da crítica, instigando 
o pesquisador a desvendar o processamento semiótico da poética pós-
-moderna, exercitando, ao mesmo tempo, seus conhecimentos literários, 
transformando aquilo que, através de um olhar superficial, parecia um 
mero pastiche, num complexo material literário de reflexão e pesquisa, 
mas extremamente interessante e rico.

A hétero-referenciação, a exemplo da auto-referenciação, pode ser 
também metonímica, quando referenciada diretamente na cadeia signifi-
cante do poema, e metafórica, quando referenciada na estrutura poética 
intratextualizada. Os dois processos, não raro, figuram num mesmo tex-
to, como no poema “Beatriz”, de Chico Buarque e Edu Lobo, em que há 
hétero-referenciação metonímica no título e em enunciados como (será 
que é comédia/ será que é divina/ a vida da atriz), e metafórica em (se ela 
dança no sétimo céu/ sim, me leva para sempre, Beatriz/ se ela um dia 
despencar do céu), aludindo a Divina comédia de Dante e à Beatriz, musa 
na terra e guia do poeta na terceira parte do poema, o Paraíso.

A concepção literária modernista que investe os discursos lírico e 
narrativo em suas manifestações contemporâneas, investe, igualmente, o 
discurso épico, de modo que a epopeia moderna e pós-moderna compar-
tilham, através da instância enunciativa do eu lírico/narrador, os mesmos 
recursos poéticos da lírica e literários da narrativa de ficção. Assim, e de 
igual modo, a epopeia moderna e pós-moderna integram o recurso poé-
tico da referenciação no processo mimético da emulação épica, e conver-
tem a elaboração literária de epopeias e/ou tradições épicas do presente e 
do passado em matéria épica das novas epopeias.

A ressemiotização do legado da épica ocidental, convertendo em 
matéria épica as epopeias do passado, destacando-se, entre as demais, 
a Ilíada e a Odisseia de Homero e a Divina Comédia de Dante, mime-
tizadas na elaboração da identidade épica das novas epopeias modernas 
e pós-modernas, exemplifica o recurso mimético da emulação épica por 
referenciação.

2. o poema longo

A natureza híbrida do discurso épico provoca, naturalmente, a hibri-
dação dos gêneros narrativo e lírico na epopeia, e isso tem contribuído, ao 
longo do tempo, para a confusão entre o épico e o romanesco, levando a 
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crítica a declarar, entre outras incongruências, o esgotamento do gênero 
épico e a consequente extinção ou evolução da epopeia para o romance. 
Essa postura crítica vai motivar os poetas a produzirem o “poema narra-
tivo” no século XIX, numa tentativa de encontrar novos caminhos para 
a continuidade da epopeia. Esses poemas utilizam matéria romanesca e 
não matéria épica, exploram apenas a instância narrativa que a epopeia 
compartilha com o romance e são, portanto, manifestações do discurso 
narrativo e não do épico, logo não podem ser legitimados como epopeias. 
De igual modo, os “poemas longos” do século XX e XXI, que exploram 
apenas a instância lírica que a epopeia compartilha com o poema e são, 
portanto, manifestações do discurso lírico e não do épico, também não 
podem ser legitimados como epopeia. Se o “poema narrativo” realiza uma 
matéria romanesca (mescla do real histórico com o ficcional), o “poema 
longo” realiza uma matéria poética (mescla do real histórico com a expres-
são subjetiva do eu lírico), diferentemente da epopeia que realiza literaria-
mente uma matéria épica (fusão do real histórico com aderência mítica). 

O “poema longo” é simplesmente poema, e tende a ser definido como 
mais uma forma poética resultante da hibridação do discurso lírico com o 
ensaístico. A hibridação ensaística na lírica não é menos marcante do que 
na narrativa de ficção, exigindo, de igual modo, uma formulação teórica 
do lirismo ensaístico que caracteriza a produção lírica pós-moderna. A 
mescla do discurso ensaístico com o lírico sempre ocorreu e, se conside-
rada a especificidade de cada um e a relação entre suas manifestações, é 
também natural que ocorresse, devido a fatores formativos comuns que, 
compartilhados externamente pelo eu-histórico e o eu lírico, correlacio-
nam internamente as experiências existencial e lírica. Para começar, o eu 
lírico é uma hétero-individualidade do eu-histórico e, em princípio, os dois 
só se distinguem um do outro discursivamente: o eu-histórico constrói 
sua subjetividade através do discurso de realidade, o ensaístico, e o eu 
lírico através de um discurso mimético, o lírico. Compartilhando a mesma 
identidade biopsicossocial, é natural que compartilhem também a mesma 
imagem de mundo de realidade, ou seja, a experiência lírica se realiza no 
âmbito da mesma imagem de mundo de realidade da experiência existen-
cial do eu-histórico. A imagem de mundo de realidade em que o eu-his-
tórico realiza sua experiência existencial através da prática comunicativa 
– em que ele exerce as atividades sociais – e da prática reflexiva – em que 
ele expressa sua concepção de mundo – constitui uma proposição de re-
alidade pressuposta para a construção da expressão subjetiva do eu lírico. 
O ensaio, manifestação do discurso ensaístico, integra conceitualmente a 
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imagem de mundo de realidade da experiência existencial do eu-histórico. 
O poema, manifestação do discurso lírico, integra referencialmente a mes-
ma imagem de mundo de realidade na expressão subjetiva do eu lírico. E 
quanto maior a elaboração referencial da proposição de realidade pressu-
posta, mais significativa será a hibridação ensaística no poema. 

Assim posto, as imbricações ensaísticas na lírica remontam ao nasce-
douro do gênero e foram reconhecidas e consagradas como subgêneros 
líricos, de que são exemplos, entre outros, a ode e a égloga, nascidas na 
Grécia e perpetuadas no curso da Literatura Ocidental até hoje, cultivadas 
por importantes poetas de diversas nacionalidades. Mas, conformadas na 
categoria de subgêneros, diferençadas da poesia lírica propriamente dita, 
essas manifestações líricas da hibridação ensaística não comprometeram 
a especificidade lírica do gênero. Essa mesma tendência para o isolamen-
to crítico de manifestações líricas percebe-se claramente na formulação 
da imbricação ensaística na lírica pós-moderna. A expressão “poema lon-
go”, conforme tem sido formulada e utilizada nas abordagens críticas da 
poesia pós-moderna, tende a considerar, de uma forma generalizada, o 
lirismo ensaístico apartado da questão do gênero, delimitado formal e 
conceitualmente em si mesmo, ou seja, como mais um subgênero lírico. 

O discurso épico, sendo um híbrido dos discursos narrativo e lírico, 
utiliza naturalmente, na elaboração literária da matéria épica, os mesmos 
recursos da hibridação ensaística pós-moderna que caracterizam as ma-
nifestações independentes dos referidos discursos, o que aproxima a epo-
peia do poema longo. Mas permanecem, todavia, distinguidos pela marca 
indelével do gênero, o poema longo é uma manifestação do discurso lírico 
no século XXI, contaminado pela concepção literária pós-moderna, e a 
epopeia pós-modernista é uma manifestação do discurso épico no mesmo 
período, contaminado pela mesma concepção literária. 

A hibridação está inserida no princípio mimético de toda a criação 
pós-moderna, de modo que a concepção híbrida de criar reproduzindo 
manifesta-se nas artes e também na formulação do paradigma holísti-
co do conhecimento humano que aproxima Ciência, Filosofia e Religião. 
Esta formulação do hibridismo ensaístico nos discursos miméticos, aqui 
desenvolvida, é uma teorização desse princípio limitada ao campo da li-
teratura, mas que poderia estender-se a outras áreas de conhecimento, 
artísticas ou não, sistematizando, na reflexão teórica, o processamento 
particular do hibridismo em cada uma delas.
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3. A mimese épica por emulação

Quando trabalhava na fundamentação teórica das semiotizações lite-
rárias do discurso59, núcleo primário de minha pesquisa acadêmica, re-
tomei a proposta aristotélica dos gêneros literários como suporte para 
repensar a mimese na instância fundadora do discurso, concebendo-a, 
sob o novo enfoque epistemológico, como princípio semiótico funda-
dor da criação artística, que, semiologicamente investido nos discursos, 
configurava-se na elaboração discursiva dos mimemas. Posteriormente, 
refletindo sobre o investimento mimético do discurso lírico e do discur-
so narrativo, formulei, à parte do suporte teórico das semiotizações lite-
rárias, o processamento semiótico da “Mimese lírica por referenciação 
e da Mimese narrativa por contextualização”60, em função das quais se 
distinguem a mimese literária na lírica e na narrativa de ficção, respecti-
vamente. Conceber o investimento mimético na instância fundadora do 
discurso, além do suporte teórico operacional da Referenciação Poética 
e da Contextualização Narrativa para o estudo e análise do poema e do 
romance, abre uma nova perspectiva para repensar os gêneros literários. 

Para formulação da mimese épica por emulação, objetivo dessa nova 
reflexão sobre o investimento da mimese no discurso épico, é necessário 
considerar o pressuposto teórico de que o discurso épico, caracterizado 
pela dupla instância de enunciação, a narrativa e a lírica, e não podendo 
prescindir de nenhuma delas, define-se por sua natureza híbrida. E mais, 
se a especificidade do discurso épico não se define nem pela instância 
narrativa nem pela lírica articuladas independentemente, mas tão somen-
te pela instância de enunciação híbrida do eu lírico/narrador, então ele 
deve ser reconhecido em si mesmo como um discurso autônomo. A ins-
tância de enunciação duplamente semiotizante do eu lírico/narrador dis-
tingue o discurso épico dos demais, inclusive daqueles que lhe fornecem 
a geratriz híbrida, o narrativo e o lírico, que são, em contraposição a ele, 
discursos de instâncias de enunciação unissemiotizantes.

Conclui-se que a mimese, investida semiologicamente no discurso 
épico, instaura simultaneamente, em suas instâncias estruturantes, as 

59.  Silva, Anazildo Vasconcelos da. Semiotização literária do discurso. Rio de Janeiro: 
Elo, 1984.
60.  Ver: Silva, Anazildo Vasconcelos da: “Referenciação poética e contextualização 
narrativa”. Revista de Letras da UVA, Rio de Janeiro, p. 55-86, 2 abr. 2001. E o 
capítulo “A referenciação poética”. In: Silva, Anazildo Vasconcelos da. Quem canta 
comigo: representações do social na poesia de Chico Buarque. Rio de Janeiro: Gara-
mond, 2010.
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mesmas condições miméticas de criação que investem os discursos lírico 
e narrativo, hibridadas na instância de enunciação épica do eu lírico/nar-
rador. Aí está a fundamentação teórica básica da dupla semiotização do 
discurso épico e de sua natureza híbrida, conforme resumi no parágrafo 
anterior, que serve de suporte para a formulação, em continuidade, da 
mimese literária na épica.

A mimese épica por emulação, semiologicamente constituída pela hi-
bridação da mimese lírica por referenciação e da mimese narrativa por 
contextualização, configura os recursos semiotizantes da referenciação 
poética e da contextualização narrativa na elaboração literária da epopeia. 
Assim posto, farei uma operacionalização teórica da emulação épica no 
curso da épica ocidental, com o intuito de motivar, a partir da exploração 
do potencial mimético da emulação, uma nova concepção crítica que sir-
va de suporte para o resgate da epopeia, reconhecendo que a épica consti-
tui, em sua evolução, uma expressão artística legítima da cultura ocidental 
através dos tempos, da antiguidade clássica à atualidade pós-moderna. 

A emulação da tradição épica, do modelo e do herói são recursos 
miméticos de que os poetas épicos se utilizam desde sempre, através dos 
quais filiam suas obras ao gênero, configuram-nas no percurso particular 
de suas respectivas literaturas nacionais e as inserem, por fim, no curso da 
épica ocidental. Além dessa função geral de reconhecimento da natureza 
épica das obras, exercem outras específicas, por exemplo, de atualização 
da concepção épica e da identidade heroica, adequando a criação de no-
vas epopeias às diferentes concepções literárias que, investidas no discur-
so épico, induzem, igualmente, à criação de novos recursos miméticos da 
emulação épica. Em resumo, a emulação épica constitui um instrumental 
discursivo que, vinculando as epopeias umas às outras no âmbito das Re-
tóricas, das Matrizes e dos Modelos épicos, afere-lhes a identidade épica. 

São três Retóricas61: a Clássica, investida na Matriz épica clássica, 
compreende o Modelo épico clássico, o Modelo épico renascentista, o 
Modelo épico árcade-neoclássico e o Modelo épico parnasiano-realista, 
que se distinguem, respectivamente, pelas concepções literárias Clássi-
ca, Renascentista, Árcade-neoclássica e Parnasiana-Realista investidas no 
discurso épico, e se constituem pela emulação direta do modelo que lhe 
é imediatamente anterior e pela emulação indireta dos demais que o an-
tecedem; a Romântica, investida na Matriz épica romântica, integra os 

61.  Ver em Silva, Anazildo Vasconcelos da; Ramalho, Christina. História da Epopeia 
Brasileira. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, v. 1. 
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Modelos épicos medieval, barroco, romântico e simbolista-decadentista, 
igualmente diferençados e constituídos; e a Moderna, investida na Matriz 
épica moderna, integra os Modelos épicos moderno e pós-moderno, dis-
tinguidos e constituídos da mesma forma.

As Retóricas Clássica e Românica se sucedem alternadamente, ora 
uma ora outra, configuradas em segmentos espaciotemporais distintos e 
excludentes, nos quais as Matrizes épicas Clássica e Românica se alter-
nam igualmente, configuradas em seus respectivos modelos épicos. A Re-
tórica Moderna, constituída no século XX, instaura uma nova dimensão 
espaciotemporal, impedindo a sucessão alternada das Retóricas Clássica 
e Romântica, e investe a nova Matriz épica moderna que impede, igual-
mente, a sucessão alternada das Matrizes épicas clássica e romântica. Si-
multaneamente integradas na nova dimensão espaciotemporal da Retóri-
ca Moderna, as Retóricas Clássica e Romântica configuram-se espacial e 
temporalmente na nova imagem de mundo fundacional da modernidade. 
Consequentemente, e de igual modo, as Matrizes épicas Clássica e Ro-
mântica integram a nova Matriz épica moderna que, investida no discurso 
épico, configura os modelos épicos das matrizes consumadas nos novos 
Modelos Épicos Moderno e o Pós-Moderno, os quais, pela mimese épica 
da emulação, convertem as manifestações do discurso épico dos modelos 
anteriores em matéria épica das epopeias moderna e pós-moderna.

Assim posto, vou configurar a emulação épica textualmente, cons-
tituída em seu próprio mecanismo mimético funcional, em passagens 
selecionadas aleatoriamente de várias epopeias, de diferentes Retóricas, 
Modelos e Literaturas, sem a preocupação de uma sistematização crítica 
das abordagens. 

3.1 Emulação épica do modelo

Começo com os épicos renascentistas que, inseridos no movimento his-
tórico de resgate da cultura greco-romana, instauraram a tradição épica nas 
modernas literaturas europeias, tomando os poetas Homero e Virgílio como 
modelo, ambos referenciados e contextualizados nas novas epopeias renas-
centistas através dos inovadores recursos miméticos da nova concepção li-
terária investida no discurso épico. A emulação da tradição clássica está 
configurada, por exemplo, em La Franciade (1572) de Pierre de Ronsard, 
Os Lusíadas (1572) de Luis de Camões, Araucana de Alonso de Ercila, 
(1569-1589), Jerusalém Libertada (1581) de Torquato Tasso, A rainha das 
Fadas (1590) de Edmund Spenser e, por último, De Gestis Mendi de Saa 
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(1563) de José de Anchieta, que, além de ser anterior às outras citadas, é 
também a primeira epopeia brasileira e a primeira escrita na América.

Destaco do cultuado grupo renascentista, Luís de Camões que, emu-
lando a épica clássica em Os Lusíadas (1572), a partir de Homero e Virgí-
lio, constrói a identidade épica do seu poema através do recurso mimético 
de explicitação da intenção literária (Invocação, Proposição, Dedicatória, 
Narração e Epílogo), e o insere no curso da épica ocidental pelo recurso 
mimético de referenciação do modelo “Cessem do sábio grego e do troia-
no.../ Cale-se de Alexandro e de Trajano/ As vitórias que contaram.../ 
Cesse tudo que a musa antiga canta/Que um valor mais alto se alevanta” 
(Camões, 1980, p. 76), atualizando a concepção épica clássica na nova 
concepção épica renascentista.

Camões, pela grandiosidade de seu poema e a identidade cultural e 
linguística de Portugal com Brasil, foi o modelo literário instituído pela 
épica brasileira para o reconhecimento das epopeias que integram seu 
percurso, e para a projeção delas no curso da épica ocidental. A partir 
dele, a épica árcade-neoclássica emulou a renascentista, que foi emula-
da pela parnasiana-realista, referenciada e contextualizada em todas as 
epopeias dos dois períodos. A emulação épica do modelo camoniano na 
constituição do modelo épico moderno, através de novos recursos mimé-
ticos, de que é exemplo Mensagem (1934) de Fernando Pessoa, e Inven-
ção de Orfeu (1952) de Jorge de Lima, entre outros, converte Os Lusíadas 
em matéria épica da nova epopeia moderna. 

São vários os recursos miméticos de que se serve Fernando Pessoa, 
explorando a liberdade criadora da concepção literária modernista, para 
a emulação do modelo camoniano na construção épica de Mensagem, 
como o da contextualização narrativa do mesmo segmento histórico que 
serve de contexto para a viagem de ida de Vasco da Gama, da terra para o 
mar mítico, para configuração do segmento mítico que serve de contexto 
para a viagem de volta de Dom Sebastião, do mar mítico para a terra, e 
o da atualização da galeria dos heróis com a inclusão de Vasco da Gama, 
para emular a identidade heroica portuguesa na constituição épica do 
herói de seu poema, e muitos outros. Destaco, porém, por sua singulari-
dade, o recurso mimético da emulação metafórica de que se serve Pessoa 
para recriar o descenso do Adamastor em Os Lusíadas na ascensão de 
Vasco da Gama em Mensagem. 
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Narração do Descenso do Adamastor:

Porém já cinco sóis eram passados
Que dali nos partíramos, cortando
Os mares nunca doutrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando, 
Quando uma noite, estando descuidados
Na cortadora proa vigiando, 
Uma nuvem, que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece.
Tão temerosa vinha e carregada, 
Que pôs nos corações um grande medo; 
Bramindo, o negro mar de longe brada, 
Como se desse em vão nalgum rochedo
– Ó Potestade (disse) sublimada:
que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta, 
Que mor cousa parece que tormenta?
Não acabava, quando uma figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
(Camões, 1980, p. 337/38)

Nos seis versos da primeira oitava, o herói, assumindo a instância 
enunciativa do eu lírico/narrador, configura, no curso histórico da via-
gem, um contexto de normalidade (noite, cortando o mar, ventos prós-
peros, vigiando descuidados), que vai se transformar a partir dos dois 
últimos versos até o final da segunda oitava, com uma súbita perturbação 
sonora e visual da atmosfera (a nuvem, os ares escurece/ temerosa e car-
regada/ grande medo/ bramindo/ negro mar/ de longe brada/ tormenta/ 
ameaço divino/ segredo), preparando o aparecimento do gigante (figura 
que se mostra no ar) nas oitavas seguintes. O herói Vasco da Gama tes-
temunha maravilhado a passagem do Gigante do plano mítico (invisível) 
para o plano histórico (visível). 

Narração da Ascensão de Vasco da Gama:
Os Deuses da tormenta e os gigantes da terra
Suspendem de repente o ódio da sua guerra
E pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus/
Surge um silêncio, e vai, da névoa ondeando os véus,
Primeiro um movimento e depois um assombro.
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Ladeiam-no, ao durar, os medos, ombro a ombro,
E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões.
Embaixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta
Cai-lhe, e em êxtase vê, à luz de mil trovões,
O céu abrir o abismo à alma do Argonauta. 
(Pessoa, 1990, p. 81)

A ascensão de Vasco da Gama é uma metáfora estrutural da descen-
são do Adamastor, ou seja, a transfiguração mítica do herói configura-se 
na inversão estrutural do aparecimento do gigante. Em Os Lusíadas, Vas-
co da Gama está agindo no plano histórico da viagem, quando uma situa-
ção estranha chama sua atenção, e ele contempla maravilhado a passagem 
do gigante Adamastor do plano mítico invisível para o histórico visível. 
Em Mensagem, o gigante está agindo no plano mítico da viagem, quando 
uma mudança súbita chama sua atenção, e pasmo assiste à passagem do 
herói Vasco da Gama do plano histórico visível para o mítico invisível. 

Fernando Pessoa emula o episódio lírico do Adamastor não a partir do 
plano histórico do poema de Camões, metonimicamente, como esperado, 
mas do plano mítico, metaforicamente, ou seja, o eu lírico/narrador camo-
niano centra o relato no plano histórico, e o pessoano centra a emulação 
no plano mítico do poema, invertendo a perspectiva estruturante do relato.

Resumindo: o eu lírico/narrador configura, no curso mítico da viagem 
o contexto agenciado pelo Gigante, quando sua atenção é desviada do seu 
afazer para uma situação estranha que o assombra (três primeiros versos) e, 
em seguida, configura a perturbação no contexto mítico (versos 4 e 5), que 
prepara a aparição do “assombro”, ou seja, a alma do herói percebida no pla-
no invisível (verso 6), levando medo e deixando na sua passagem um rastro 
sonoro e luminoso (verso 7 e 8). A transfiguração do herói, percebida pelo 
gigante no plano mítico (“assombro”), só é percebida pelos sentidos huma-
nos através da perturbação que sua passagem provoca no cenário material. 

Por isso não podemos figurar o herói de baixo para cima, em sua apa-
rição na dimensão mítica, senão como um assombro, um fantasma. Ou 
seja, o Adamastor, invisível no plano mítico, torna-se visível no plano ma-
terial (descenso), com Vasco da Gama ocorre o inverso, invisível no plano 
material faz-se visível no mítico (ascensão). Para os olhos da carne, o 
mundo dos seres míticos é um vazio (silêncio) e seus habitantes invisíveis 
para nossos olhos são fantasmas (assombros). E de baixo, só podemos 
perceber a transfiguração do herói por seus efeitos na matéria, conforme 
registrados na última estrofe. 
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Jorge de Lima faz em Invenção de Orfeu uma formidável utilização da 
emulação da épica ocidental na construção da épica moderna, tanto na 
concepção épica quanto na elaboração literária da matéria épica. O poeta, 
a partir da afinidade entre as matérias épicas de seu poema e o de Dante, 
emula a concepção épica da Divina Comédia (Inferno – Purgatório – Pa-
raiso) na arquitetura literária de sua ilha que, verticalizada espacialmente 
como o modelo, projeta-se tridimensionalmente: 

a) Céu da ilha: mundo espiritual – dimensão mítica da matéria épica – plano 
maravilhoso do poema 

b) Chão da ilha: mundo material – dimensão real da matéria épica – plano 
histórico do poema

c) Mar da ilha: dimensão poética da elaboração literária da matéria épica – 
plano literário do poema

Emulando a concepção épica da Divina Comédia, o poeta institui 
Dante – que foi guiado por Virgílio – como guia da nova viagem do eu 
lírico/narrador, centrada no contexto histórico do presente, no curso da 
qual configura o percurso da épica ocidental intertextualizado na elabo-
ração literária da matéria épica. Destaco as vertentes renascentista de Ca-
mões e a medieval de Dante, as duas mais abundantes no poema, para 
exemplificar a mimese épica por emulação na construção da épica mo-
dernista. Jorge de Lima não emula Camões e Dante apenas como modelo, 
ele faz de Os Lusíadas e da Divina Comédia a matéria épica do seu novo 
poema, referenciando os poetas e suas respectivas obras abundantemente 
ao longo dos 10 cantos de sua epopeia. Segue-se uma pequena amostra-
gem de exemplos:

Um barão assinalado
sem brasão, sem gume e fama
cumpre apenas o seu fado
amar, louvar sua dama
dia e noite navegar
que é de aquém e de além-mar
a ilha que busca e amor que ama. 
(Lima, [1980], p. 15)

Vós sabeis onde estão as latitudes,
longitudes, limites, Tordesilhas
e as fronteiras fechadas para as ilhas.
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Mas além dessas firmes certitudes,
há o túnel que Virgílio descobriu
e onde o ódio torcicola as criaturas,
os lábios quais dois calos, e as ilhargas
como as asas. Dos pássaros convulsos,
patas ungueadas, breves mas amargas,
agarradas a si, de si expulsas
pelo tubo das ventas que tremeu
um bramido tão fundo, tão danado
que o próprio ódio desencarcerado,
ziguezagueou do inferno que o ferveu. 
(Lima, [1980], p. 16-7)

E uma noite no mar o Tormentório Cabo
a Tétis emprenhou; e o órgão monstruoso
pôde ser construído oculto sobre a ilha:/ 
converteu-se-lhe em som a terra dura, e os ossos
em penedos, e os pés em dois pedais andando
sobre o úmido elemento e a boca desferiu
o canto imenso. Agora eu vos direi que Tétis
é voluta e paixão ou essa mulher sem sombra
repercutida e só dentro do tempo e o espaço.
O órgão fora construído em meio à nave como
um litúrgico altar para seu canto alterno.
E o teclado em verdade é de asas modelado
despaisado clangor como os nomes sem corpo.
Tétis o agita: e o enorme orago reproduz
o mais doce momento, o ato de pura graça
ante cuja rosácea é encanto e desencanto.
Mas tudo é esse destino e essa ária consentida
dessa atriz, dessa beata ou dessa prostituta
ou da despida Rute – a doce e jovem tísica. 
(Lima, [1980], p. 29)

Restelo continua gêmeo astral,
sempre sol duplo gravitando em poemas;
aprouve-lhe essa órbita casual
como em lemúria foi vários sistemas.
Se tudo flui em eixo diagonal,
nada lhe impede de aclarar teoremas
e predizer agruras camonianas
muito além dessas cartas taprobanas. 
(Lima, [1980], p. 49) 
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Ó Memória dos mares, Taprobana,
sou da raça de nautas submergida.
E este monstro! Que monstro tão antigo!
Tão puro Adamastor, tão reversivo,
tão grosso deus, tão pura geografia!
Não quero exatidões nem astrolábios.
Ontem se arou a terra, replantou-se
a progênie dos seres indivisos. 
(Lima, [1980], p. 54)

Estavas, linda Inês, repercutida
nesse mar, nessa estátua, nesse poema,
e tão justa e tão plena e coincidida,
que eras a alma da vida curta; e extrema
quando se esvai na terra a curta vida.
Tu te refluis na vaga desse tema,
eterna vaga, vaga em movimento,
agitada e tranquila como o vento. 
(Lima, [1980], p. 71)

Alighieri, desejo repousar
sob a luz numeral das Três Beatrizes.
Venho de mãos cruéis, maios sem lírios,
perseguido de espadas e de gritos.
O lento regressar entre perigos,
por grosseiros arautos fustigado,
perdidos meus amores, meus descansos,
flores, ocasos, zéfiros, cascatas.
A febre me animou que me inflamava,
nesse cômoro nu me dessedento.
A tarde cai. O vento passa. Eu vivo.
Eu corruptível. Eu estou chorando
o suor das camisas despojadas.
Beatriz! Beatriz! exclamo de repente.
E de repente alguém responde do ermo:
“Verás, do cimo ao círculo tércio atento,
Beatriz mais acima revelada.” 
Olhos alçando, à Musa bem-amada,
divisei-a (era bela, ó marejada,
da eterna luz, em refração, somada);
pobre mortal, do pélago emergindo,
alço os meus olhos em Beatriz fitando-os.
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Dante, falo por ti, por mim, por quem?
As palavras fiéis ligam-me a ti,
com teus augúrios, números e círculos.
Ó, não temeste, por me dar guarida:
eu como tu, nós todos os mortais
penetramos um dia o inferno horrente! 
(Lima, [1980], p. 95)

Viagem e ilha
a mesma coisa
e um vento só
banhando livre
o poema ivre
Guia e Alighieri
pisam a loisa
em que anda Jó.
Participante
loisa flutuante.
Nave de Índia/ desse maior,
rumo de um só/ e de nenhum.
País comum. 
(Lima, [1980], p. 124)

Era uma vez um povo de marujos
que quis passar às Indias impossíveis,
dobrando cabos, moçambiques, bacos,
nadando em Áfricas desertas e armadilhas
O herança em meu sangue, devastada!
O piloto afogado, ó rei sem nau! 
(Lima, [1980], p. 146)

Amo-te “idioma-vasco”, sempre ouvido
no clima dessas quíloas afogadas,
esses mares antigos navegados,
escorbutos comendo a língua viva,
sebastianismos vendo irreais reinos,
essa linguagem toda, minha fala. 
(Lima, [1980], p. 147)

Existes, linda Inês, repercutida
nessa plaga de sonho, nesse poema,
e tão lua dormida e coincidida
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entre luares, de súbito diadema,
que a trajetória muda mais renhida,
e te refluis na vaga desse tema,
constante vaga, vaga em movimento,
pródiga e vinda como o próprio vento. 
(Lima, [1980], p. 186)

Amo os heróis do poema iguais ao canto
em si, comunicantes, sobre as águas,
e mesmo informações de musas nossas,
dançarinos nevados, naves, falo
de tudo, de engenheiros, de maxilas,
de vimes, vice-reis, Camões meu bardo,
e os vivários, salitres, equinócios,
esse mapa venoso irriga os versos. 
(Lima, [1980], p. 188)

Afinal afastando-nos da costa
para danar as calmarias, vimos
o reverso das coisas e dos seres
com a nudez dos primeiros achamentos;
pois além dos infernos existia
inda um mundo esperando caravelas;
entre a carne aderida e os ossos frios,
sobre os golfos de Dante e os purgatórios
havia a face achada de Beatriz;
– alegria, chamemos-lhe com o nome
de uma outra realidade fecundada. 
(Lima, [1980], p. 211)

Invenção de Orfeu é uma epopeia moderna que, pela elaboração lite-
rária da matéria épica a partir do diálogo intertextualizado com Os Lusía-
das de Camões e a Divina Comédia de Dante, exemplifica a utilização da 
emulação da épica ocidental na construção da épica moderna.

A emulação épica do herói é tão importante para o reconhecimento da 
epopeia quanto a do modelo, já que compartilham a dupla função de filiar 
a epopeia à tradição épica e inseri-la no curso da épica ocidental, mas, 
a par disso, exercem outras funções diversas. Exemplificarei, a seguir, a 
emulação épica do herói, dentro do mesmo critério de liberdade aplicado 
na exemplificação anterior do modelo. 
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3.2 Emulação épica do herói

Colombo (1886) de Manuel Araújo Porto Alegre é um poema com 
cerca de 24.000 versos decassilábicos brancos e estrofação irregular, dis-
tribuídos ao longo de um prólogo e mais 40 cantos. Explicita a intenção 
épica e faz a integração da tradição épica pela emulação discursiva de 
modelos épicos anteriores, constituindo uma manifestação legítima do 
discurso épico no século XIX, investido pela concepção literária român-
tica. Realiza uma matéria épica preexistente, que funde a dimensão real 
do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, com a dimensão 
mítica do mar desconhecido, além de aderências míticas cristã, clássica 
e indígena, que se manifestam, respectivamente, nos planos histórico e 
maravilhoso do poema. 

Porto Alegre deu à Literatura Brasileira, com sua obra prima, o pri-
vilégio de ostentar uma monumental epopeia da civilização americana, a 
primeira a conceber uma matéria que funde na elaboração literária a di-
mensão mítica das civilizações da América pré-colombiana com a dimen-
são histórica da América pós-colombiana. O pioneirismo de Porto Alegre 
garante a permanência de Colombo no curso da épica brasileira, seja pela 
emulação da concepção épica, seja pela referência poética à obra ou ao 
herói, confundidos metonimicamente na homonímia do título do poema. 

Vítima exemplar da intolerância e da incapacidade da crítica em reco-
nhecer a permanência e evolução da epopeia no curso da épica brasileira e 
ocidental, o poema de Porto Alegre foi sumariamente julgado e condena-
do por ser a epopeia uma forma poética ultrapassada, pela exagerada pre-
tensão poética do autor que, além das imperfeições métricas e estilísticas, 
apresentava incorreções históricas, um prólogo demasiadamente longo e 
desnecessário, e outras incongruências.

Vamos ao Prólogo: o Modelo épico romântico, como os demais que 
integram a Retórica Romântica, centra o relato na dimensão mítica da 
matéria épica e estrutura-se do plano maravilhoso para o histórico, situ-
ando o herói primeiramente no plano maravilhoso, de onde caminha para 
atuar no plano histórico. Porto Alegre não podia, obviamente, iniciar seu 
poema centrando o relato na dimensão mítica da américa pré-colombia-
na, e muito menos apresentar o herói entre os índios. Então concebeu o 
Prólogo, onde faz uma contextualização histórica da tomada de Granada 
em dois de janeiro de 1492, com a rendição do rei mulçumano Boabdil 
que entrega as chaves da cidade aos reis católicos Fernando II de Aragão 
e Isabel I de Castela, ato final de encerramento dos oito séculos de luta 
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pela retomada cristã da Península Ibérica. A vitória foi celebrada durante 
vários dias de festejos intensos e é em meio desse grandioso painel co-
memorativo dos feitos heroicos da guerra de Granada, que Porto Alegre 
apresenta o novo herói ainda desconhecido, seis meses antes do início da 
viagem do descobrimento. 

Por ser ainda desconhecido, uma vez que sua identidade heroica de-
pendia de um feito ainda não consumado na sucessão temporal dos fatos 
históricos, o herói aparece nas figuras anônimas de um convidado e de 
um cavaleiro negro. 

O Convidado: 
“De Fernando e Isabel, Reis do oceano”
Bradou de ignota parte voz sonora
Com itálico acento!. Quem tal ousa?
Grave silêncio suspendeu as destras
Dos alegres convivas, no momento
Em que as taças aos lábios emborcavam;
E, àquela oculta voz correspondendo,
Bradaram todos, como encontro d’armas:
“A Fernando e Isabel, Reis do oceano!” 
(Porto-Alegre, 1866, v. 1, p. 40)

Somente após a consagração do cavaleiro negro no torneio, o herói le-
vanta a viseira e assume a condição humana de agente do plano histórico, 
qualificando-se para empreender a viagem inaugural do descobrimento. 

O Cavaleiro Negro: 
“Luso não sou, e minha face o prove.”
E a viseira levanta: Deos! – “Colombo!”
Grita Isabel atônita e a corte
Colombo! ... murmurou involuntária/ 
Colombo: 
“Sim, excelsa Rainha, aquela Dama
Por quem venceu meu braço o invicto Cadix,
Esse anjo que nas azas de mistério
Subiu ao céo da gloria, és tu, Senhora!
Mas si é tua esta gloria, inda te resta
Outra gloria maior além dos mares,
Nessas terras que eu vejo, eu só no mundo,
Onde da Cruz a par teu cetro augusto
Em breve plantarei com pasmo do orbe.
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Entre dois mundos firmarei teu trono;
Terás por alcatifa o imenso oceano,
E por ponte o teu trono no universo!
Uma nave, Senhora, o mais já tenho:
Si uma nave me dás, dar-te-ei um mundo”.

Isabel: 
“Em breve singrarás no largo oceano:
Palavra de Rainha: embora custe
Os mais belos rubis do meu diadema. 
Não olvida Isabel tanto heroísmo
Neste dia tão grande. Eis o teu prêmio.”
Na lança do varão prende a Rainha
Aurea c’roa de louros e perpetuas.
Firmado o novo herói junto ao vencido. 
(Porto-Alegre, 1866, v. 1, p. 68-9)

A emulação da épica medieval na epopeia romântica já era natural-
mente esperada, mas é preciso esclarecer que a apresentação de Colombo 
na figura do Cavaleiro Negro não significa que Colombo tenha sido histo-
ricamente um cavaleiro medieval, a função épica da emulação é anunciar 
um novo herói que supera o arquétipo do herói medieval. Porto Alegre 
não cometeu nenhum erro histórico ao apresentar Colombo disfarçado 
num cavaleiro medieval, como tem propagado a opinião crítica, já que a 
revelação de Colombo saindo da vestimenta de um cavaleiro mascarado, é 
o recurso épico de emular a identidade heroica medieval na instituição da 
nova identidade heroica renascentista que, pedindo um navio para con-
quistar um mundo e não uma espada para conquistar um reino, instala o 
novo paradigma heroico do renascimento.

Assim posto, o Prólogo constrói o imponente painel dos festejos come-
morativos da tomada de Granada, fato que conclui a expansão territorial 
da Espanha na Península Ibérica “Glória, três vezes glória à invicta espada/ 
De Fernando e Isabel, Reis da Granada”, para anunciar o painel mais im-
ponente de uma conquista ainda maior, a da expansão ultramarina “Glória, 
três vezes glória à invicta espada/ De Fernando e Isabel, Reis do oceano” e 
apresentar o novo herói que, emulando a identidade heroica medieval, es-
tabelece o novo paradigma heroico do Renascimento “Uma nave, Senhora, 
o mais já tenho:/ Si uma nave me dás, dar-te-ei um mundo” (Porto-Alegre, 
1866, v. 1, p. 40). O disfarce do cavaleiro negro é um recurso épico legí-
timo de que o poeta se serve para emular a identidade heroica medieval e 
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anunciar o novo herói, pode ser longo, mas criativo e não inútil, desempe-
nha importante função épica dentro da concepção geral do poema.

O episódio de Pamórfio, demônio discípulo de Abadão, que foi encar-
regado por seu mestre de impedir o herói de chegar ao seu destino, vai do 
Canto X ao XXV, e tem causado reação da crítica que não entende porque 
Porto Alegre confiou a um demônio a narração da América pré e pós-co-
lombina, ao longo de 15 cantos. Lembrando que o continente americano 
prestes a ser descoberto era o último reduto pagão em que estava sob o do-
mínio de Abadão, entende-se o esforço de Pamórfio em impedir que o herói 
implantasse a cruz do Cristo no território de seu mestre e acabasse com 
seu reinado na terra. E quem teria poder para submeter aos olhos do herói 
a visão do passado consumado (as civilizações míticas da América pré-
-colombiana) e do futuro por vir (da colonização dos povos americanos na 
América pós-colombiana)? Somente um ser que existisse desde a fundação 
do mundo, e se o continente ainda estava sob o domínio de Abadão, só um 
discípulo graduado de Lúcifer e não de Cristo poderia assumir tal função. 

Depois que Pamórfio se convence da impossibilidade de demover o he-
rói dos seus propósitos, apaga a visão do passado e do futuro da América 
da sua mente e, como forma de vingança, lança-lhe a maldição de que ele 
seria esquecido e nem sequer daria seu nome ao continente que descobriria.

Pamórfio: 
“No mar, na terra, qual funesta larva, 
A teu lado serei, rompendo o fio
Da esperança, e cavando-te incessante
A cada passo um precipício novo. 
Porei em campo as legiões traidoras
D’áulica inveja, que em redor do trono
Tudo inverte, retrinca e desnatura
Com doloso artificio. Á tua gloria
Hei de o olvido opor, e a lousa escura,
Té que o mundo teu nome desconheça. 
Gemente, á enxerga do infeliz mendigo
Hei de arrastar-te, ambicioso ousado! 
Nem abra escusa, ribeirão lodoso, 
Ou bronca pedra guardara teu nome. 
Em ti darei um novo exemplo ao mundo
Do que vale na terra um dom celeste!
Quem não pôde vencer mareia a gloria;
quem não pôde impedir retarda os factos, 
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Inquina os meios, e perturba a marcha. 
Vai-te, e prossegue: o Novo Mundo inventa;
que adumbrando teus passos, inflexível
Sobre ti cairei no instante azado. 
De um outro Ausônio, para escarnio eterno, 
Darei o nome á grandiosa plaga, 
Sem que tu, desgraçado, mesmo o saibas.” 
(Porto-Alegre, 1866, v. 2, p. 166-69)

Joaquim de Sousândrade: O Guesa (1888), outra monumen-
tal epopeia da civilização americana, com 13 cantos em quadras 
decassilábicas, que, utilizando o mito pré-colombiano do Guesa 
para representação histórica da colonização dos povos americanos, 
emula a concepção épica de Colombo na contraposição da América 
mítica pré-colombiana às Américas históricas pós-colombianas, e 
abre um diálogo entre o herói mítico de seu poema e o histórico de 
Porto Alegre. O diálogo não é amistoso devido a mudança do ponto 
vista narrativo do poema de Sousândrade, em que o herói mítico, 
assumindo a instância enunciativa do eu lírico/narrador, integra 
a ótica cultural do colonizado na construção do relato épico. O 
descobrimento da América, sob a ótica cultural do colonizado, in-
serido no curso milenar da civilização americana, foi apenas um 
deplorável episódio de sua história, daí a dura condenação que o 
herói mítico de Sousândrade impõe ao herói histórico do descobri-
mento, consumando a maldição de Pamórfio.

Porque do nome teu não são chamadas
As flores tuas, mais que todas belas 
D’entre os mares, Colombo? Por que estrelas
Tão adversas do gênio, tens murchadas
Da fronte ao derredor c’roas angélicas? 
– Sendo do mundo teu bênção fagueira,
Raiou Colômbia! Anoiteceu Américas,
Quando lhe foste a maldição primeira!
Quando o primeiro Índio à escravidão
Viu-se por tuas próprias mãos vendido
E foi, desde esse instante denegrido
No mundo novo a morte e a confusão! 
(Sousândrade, 1979, p. 61)
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Marcus Accioly: Latinomérica (2001), outra formidável epopeia da ci-
vilização americana que, emulando a concepção épica do poema de Por-
to Alegre, refunde literariamente os referenciais históricos e simbólicos da 
América pré-colombiana com os referenciais históricos e simbólicos das 
Américas pós-colombianas, e superpõe e os heróis e os eventos históricos 
inter-relacionados no relato épico, criando uma unidade cultural integrativa 
dos povos americanos. Ou seja, superpondo e inter-relacionando os heróis 
e eventos históricos, Latinomérica constrói a nova identidade heroica ame-
ricana de povo e nação, em que se dissolve a contraposição das identidades 
heroicas dissociadas, emulando Colombo e O Guesa simultaneamente. A 
nova épica pós-moderna, constituída a partir da emulação da velha tradição 
latino-homérica, insere o poeta e a obra no curso da épica americana:

“de um salto juvenil pisa Colombo
a nova terra” (canta o vate e segue
seu épico discurso) o nome ao longo:
Manuel de Araújo Porto-Alegre 
(quarenta cantos dentro de um só tomo
chamado de Colombo) assim navegue
já (com próprio destino a nova épica
da velha tradição latino-homérica)
“já dos bosques escuros” (qual Gonçalves
de Magalhães na confederação
dos tamoios cantando “os bons selvagens”)
“já dos olhos o véo” (da narração
do Uraguay de Basílio cujas margens
quebram também da rima a tradição)
ó advérbio expositivo já
(comece a ação que ação não faltará)
“já estava em terra” (como em Santa Rita
Durão cantando o herói Caramuru)
já e já (ó América-Latina)
que a Musa indique o rumo (dando ao Sul
o Norte do poema) desde a rima
à métrica (também do conteú-
do à forma) já e já (pois sob a Mão
de Deus é a do poeta onde a canção). 
(Accioly, 2001, p. 59)

Aliás, já na Dedicatória, através da bela transfiguração mítica de Co-
lombo, Accioly proscreve, por antecipação, a maldição de Pamórfio e a 
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condenação do Guesa, resgatando do ultrajante esquecimento histórico, 
o herói épico do Novo Mundo: 

(América) teus vates primitivos
trouxeram sua voz à nossa voz
(testamento dos mortos para os vivos)
nós (os netos) herdamos dos avós
a semente da língua dos seus filhos
que cantaram teu mundo antes de nós
(esquadrinhavam sinas nos teus astros
e eram tão poderosos quanto os magos). 
(Accioly, 2001, p. 52)

(é teu este meu canto pela glória
de inventares à água um continente)
pela fé (Almirante) pela história
(por Colômbia e Colúmbia) ó Ocidente
buscado no Oriente da memória
onde a imaginação da terra à frente
da tua caravela (além do mar
que aprendeste no ventre a navegar). 
(Accioly, 2001, p. 54)

Lembro que a emulação épica de Homero em Latinomérica, configu-
rada já no título do poema, além da função tradicional de filiação da obra 
ao gênero, vai servir de suporte para o reconhecimento e a integração da 
épica americana no curso da épica ocidental.

O legado de Homero, configurado no diálogo intertextualizado e in-
tratextualizado da Ilíada e da Odisseia com as novas epopeias modernas e 
pós-modernas que surgiram sob inspiração e influência delas, representa 
a maior contribuição para a constituição e o reconhecimento da épica mo-
derna. A Épica Moderna se caracteriza pela elaboração literária da matéria 
épica a partir da utilização de uma estrutura mítica para a representação 
histórica da realidade, e busca essas estruturas míticas no âmbito da litera-
tura ocidental, resgatando os arquétipos da mais antiga e prestigiada fonte 
de inspiração, a tradição homérica. O acentuado perfil clássico da epo-
peia moderna decorre da utilização de uma estrutura mítica da Ilíada e da 
Odisseia para retratar a condição humana existencial dos novos tempos da 
modernidade, de que são exemplos, entre outros muitos, Odisseia (1938), 
de Nikos Kazantzakis, Finismundo: A Última Viagem (1990), de Haroldo 
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de Campos, Omeros (1990), de Derek Walcott, Latinomérica (2001), de 
Marcus Acioly e Ulisses Já Não Mora Aqui (2002), de José Miguel Silva. 

3.3 Emulação épica de Odisseu/Ulisses

Com exceção de Latinomérica, as outras quatro epopeias do grupo 
utilizam o mito de Odisseu/Ulisses para contar a última viagem do he-
rói, seguindo as diferentes tradições de que, após a viagem de regresso à 
Ítaca, ele embarcaria novamente em sua última viagem, ao cabo da qual 
encontraria a morte. A Odisseia de Homero constitui a primeira fonte: no 
Canto XI, quando desce ao Hades, Odisseu procura a alma de Tirésias, 
a quem pede orientação sobre o caminho para chegar à Ítaca. Depois de 
indicar o percurso, alertar sobre os perigos, afirmar que, com maior ou 
menor sofrimento, no próprio barco com os companheiros ou sozinho 
num barco alheio, ele chegaria ao seu destino, acrescenta que, ao voltar à 
Ítaca, vai enfrentar uma prova difícil e embarcará novamente para realizar 
uma viagem com destino ignorado. 

Exterminados no palácio os pretendentes
com armadilhas, cara a cara, a pique brônzeo,
empunha o remo exímio e parte, até alcançar
a terra em que homens nada sabem do oceano,
tampouco têm por hábito salgar manjares,
não sabem a feição do barco rostipúrpuro,
nem manuseiam remos, asas dos navios.
Escuta um signo hiperclaro: é inescapável!
Tão logo um andarilho com quem cruzes diga
que levas sobre a espádua um ventilabro, crava
então no solo o remo plenimanobrável
e ao deus do mar oferta sacrifício opíparo,
um suíno cobridor, um touro e um carneiro.
De volta ao lar, prepara uma hecatombe sacra
aos moradores venturosos do amplo céu,
segundo a ordem. Tânatos serenamente
há de colher-te mar afora, engrandecido 
por senescência opulenta, no regaço
de gente próspera. Vigora o que eu afirmo. 
(Homero, 2014, p. 325-7)
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A segunda é A República de Platão. No Livro X encontra-se o relato 
do mito de Er, um soldado que foi morto na batalha, sua alma passou dez 
dias no Hades e depois retornou ao corpo. Ao voltar à vida, Er disse ter 
presenciado o espetáculo das almas escolhendo a vida que desejavam ter 
na terra, e conta que Odisseu/Ulisses, renunciando sua identidade heroi-
ca, escolhera a vida simples de um homem comum: 

Viu, enfim, a alma de Odisseu, a quem a sorte fixara o último lugar, 
adiantar-se para a escolher; despojada do desejo pela honra devido 
à lembrança das fadigas passadas, girou longamente à procura da 
tranquila condição de um homem privado; a custo achou uma que 
jazia num canto desdenhada pelos outros; e, ao percebe-la, declarou 
que não teria agido de outro modo, ainda que a sorte o tivesse cha-
mado em primeiro lugar e, alegre, escolheu-a. (Platão, 2014, p. 414)

A terceira é a Divina Comédia de Dante. No Canto XXVI do “Infer-
no”, o próprio Odisseu/Ulisses relata aos poetas Dante e Virgílio o final 
de sua vida, revelando que, após novas viagens, já em avançada idade lhe 
sobreveio a morte no mar por um tufão.  

“A saudade do filho, a mui dilecta
Velhice de meu pai, da alta consone 
Santo amor, em que ardia sempre inquieta
“Não dominaram esse anelo forte
Que me impulsava a ser do mundo experto,
Das manhãs das nações, da humana sorte
“Lancei-me às vagas do alto mar aberto,
Sobre um só lenho me seguiu campanha
De poucos, mas de afoito peito e certo.
“As ondas, perlustrando, hei visto a Espanha,
Marrocos, logo a ínsula dos sardas
E as outras que o cerúleo pego banha.
Já da velhice nos sentindo tardas,
Alfim chegamos ao famoso estreito
Onde Alcides aos nautas pôs resguardos,
“Que devem respeitar por seu proveito. 
Deixei Septa , que jaz ao esquerdo lado,
E Sevilha, que ao lado está direito.
“Perigos mil vencendo o avesso fado,
Lhes disse – irmãos, chegastes ao Ponente!
Da existência este resto já minguado,
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“Razão não seja, que vos tolha a mente
De, além do sol, tentar nobre aventura,
E o mundo ver, que jaz órfão de gente.
“Da vossa raça refleti na altura!
Viver quais brutos veda-o vossa origem
De glória vos impele ambição pura!
“Com tanto esforço os ânimos se erigem,
Falar me ouvindo assim, que ir por diante,
De entusiasmo sôfregos, exigem.
“Já, com popa ao Nascente flamejante,
Asas os remos são na empresa ousada,
E o lenho sempre à esquerda voga avante.
“Já do outro pólo a noite levantada,
Brilhar os astros via: o nosso, entanto,
Na planície imergia-se salgada:
“Cinco vezes a luz no etéreo manto
A lua difundira e após minguara,
Depois que arrosto do oceano o espanto,
“Quando imensa montanha se depara:
Envolta em cerração, longe aparece;
Na altiveza outra igual nunca avistara.
“O prazer nosso em pranto se esvaece:
Da nova terra eis súbito irrompendo
Contra o lenho um tufão medonho cresce.
“Vezes três em voragens o torcendo,
À quarta a popa levantou-lhe ao alto,
E a proa, ao querer de outrem, foi descendo.
Cerrou-se o pego sobre nós de salto”. 
(Alighieri, 2003, p. 147-149) 

O vaticínio de Tirésias, aderência mítica fundida à identidade heroica 
de Odisseu/Ulisses, resgatou o herói da consumação do tempo histórico, 
concedendo-lhe uma identidade heroica intemporal que o deixaria dispo-
nível para empreender novas viagens em todas as épocas, indo e vindo na 
máquina mítica do tempo que lhe foi presenteada por Tirésias. Depois de 
Dante, poetas e escritores aceitaram, principalmente a partir do final do 
século XIX, o desafio de completar a última viagem do herói, seguindo as 
diferentes tradições mencionadas. Destaco a seguir, para exemplificação, 
algumas das mais expressivas epopeias modernas e pós-modernas: 

A Odisseia de Nikos Kazantzakis, com 33.333 versos distribuídos em 
24 cantos, utiliza o mito de Odisseu/Ulisses para representação histórica 
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da Civilização Ocidental, reconstruindo na intertextualidade dialógica do 
passado com o presente a nova identidade heroica da modernidade. A 
Odisseia moderna de Kazantzakis tem início no Canto XXII, verso 477, 
da Odisseia clássica de Homero, após o massacre dos pretendentes de Pe-
nélope, quando o novo eu lírico/narrador assume a instância enunciativa 
e narra, conforme previsto, o primeiro encontro do herói com sua esposa, 
com seu filho e com seu pai, relatando esses encontros já sob a perspec-
tiva do novo Odisseu/Ulisses que, insatisfeito e inquieto com a situação 
medíocre para sua velhice, rompe os laços com a família e a pátria, e parte 
em sua última viagem mundo afora, e encontra a morte no mar, seguindo 
a tradição de Dante. 

Finismundo: A Última Viagem (1990), de Haroldo de Campos, que 
segue a tradição de Dante na primeira parte do poema, e a de Platão na 
segunda, contrapostas, todavia, com a intenção de superá-las numa re-
criação da última viagem do herói. 

Omeros (1990), de Derek Walcott, é uma das grandes epopeias contem-
porâneas que funde os referenciais históricos e míticos da Ilíada e da Odisseia 
nas representações socioculturais de povo e nação da Civilização Ocidental. 

No presente histórico, numa pequena aldeia de pescadores do Caribe, 
Aquiles e Heitor, são dois pescadores negros rivais na pesca e também na 
disputa da garçonete negra Helena, que serve refrigerantes aos turistas na 
praia. O trio vive o dia a dia de suas ocupações e conflitos na dimensão real 
do plano histórico, mas, projetados na dimensão mítica do plano maravi-
lhoso, são eles os seus respectivos homônimos rivais da Ilíada. Ela é a Hele-
na de Troia, mas, em rápidos momentos, é também Calipso, Circe, Nausica 
e até mesmo Penélope. O negro Sete Mares é no plano histórico um velho 
cego contador de história e também um ex-navegador, no plano maravilho-
so é Homero e Ulisses. O poema de Derek engloba a Ilíada e a Odisseia, 
mas, considerando apenas o Ulisses no plano histórico, um homem comum 
e sem glória numa vida simples, diria que segue a tradição platônica. 

Em Ulisses Já Não Mora Aqui (2002), de José Miguel Silva, depois 
de novas peripécias, o herói retorna à Ítaca e à Penélope e, entendendo 
que, mesmo não seja completa nem suficiente, não lhe resta outra escolha 
de felicidade, opta por terminar seus dias no seio da pátria e da família, 
filiando-se, dessa forma, à tradição clássica da Odisseia de Homero. 

A feição clássica da epopeia moderna e pós-moderna advém da utili-
zação dos arquétipos universais, recolhidos no seio da literatura ocidental 
a partir, principalmente, da fonte originária de Homero, para represen-
tação histórica da problemática humano-existencial da modernidade. Os 
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arquétipos, sejam os referenciais simbólicos universais de Homero, sejam 
referenciais simbólicos nacionais de um povo ou nação, são aderências 
míticas que, fundidas na representação histórica da realidade humana dos 
séculos XX e XXI, projetam a existência comum do homem contemporâ-
neo na dimensão mítica do maravilhoso, monumentalizando os dramas 
comuns da vida cotidiana. Por exemplo: em Omeros, a realização de jogos 
populares na ilha, um evento folclórico de expressão cultural nativa,

Estes eram os ritos da manhã junto a um baixo parapeito 
de concreto sob as lanças de cobre das palmeiras, 
desde que os homens procuraram fama como centauros, ou com 
os próprios pés, 
ou como lutadores cercando-se com braços estendidos como pinças,
ou como silhuetas oblongas numa corrida em torno de um vaso 
branco 
de areia enfeitada de conchas, quando um garoto num cavalo 
marchador 
separava os contendores com suas garras se abaixando 
iguais a caranguejos. Como em seu tempo, assim no nosso, Omeros; 
o mesmo que se dá com ilhas e homens, se dá com nossos jogos. 
Um cavalo vai roçando o borrifar marinho com uma corda por 
rédeas. 
Somente silhuetas perduram. Ninguém se lembra dos nomes 
dos corredores da espuma. O tempo detém o voo em arco de um dardo.
 (Walcott, 1990, p. 56)

Quando representado na emulação épica do arquétipo mítico da Ilí-
ada de Homero, transforma-se num espetáculo fantástico: subitamente, 
o cavalo de madeira do ardiloso Ulisses refaz-se na praia, a negra Helen 
caribenha do presente assume a identidade heroica da grega Helena de 
Troia, e a guerra recrudesce:

Repetiu-se isso por trás das costas de Helen, à sombra 
de uma parede. Ela estava conversando com duas mulheres 
sobre um emprego como garçonete, mas ambas diziam 
não haver vagas. O que o gerente branco quis dizer 
quando falou que ela era muito malcriada? Só porque não aceitava 
a merda 
de nenhum desaforo de brancos... e alguns deles turistas, desses tais 
que só queriam bolinar as moças do lugar; a todo instante...
De lá longe na praia, onde o garoto o fizera dar meia-volta, 
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o garanhão vinha crescendo. Helen escutou suas patas rufando 
através de seus pés descalços, e se voltou, 
enquanto o cavalo sem rédeas mergulhava com seu pescoço de gol-
finho, as
[metades arquejantes 
de seu peito distendido como foles pelas ventas 
encrespadas, borrifos se abrindo em leque das ondas castigadas, 
enquanto o garoto com um grito índio de eia! martelava os calca-
nhares 
no barril da barriga fazendo o animal entrar na densa fumaça 
onde, relinchando, rodopiou seu borrão, e o rincho do garanhão 
escaldou o escalpo de Helen com lembrança. Eclodiu uma batalha. 
Lanças de luz solar se arremessavam na areia, 
o cavalo enrijeceu-se em madeira, Tróia ardeu, e um embate 
silencioso de guerreiros com penachos de fumaça se teceu 
nos véus esvoaçantes, enquanto ela bambaleava as sandálias, 
passando por aquela porta de fumaça negra para o sol. 
(Walcott, 1990, p. 57)

Ou, neste outro exemplo, em que o Odisseu de Kazantzakis, reviven-
do o encontro do Odisseu de Homero com Penélope após o massacre dos 
pretendentes, não reconhece nem é reconhecido pela esposa:

And as she waited by the throne in pallid, speechless dread,
Penelope turned to look, and her knees shook with fright:
“That’s not the man I’ve awaited year on year, O Gods, 
this forty-footed dragon that-stalks my quaking house!”
But the mind-archer quickly sensed the obscure dread
of his poor wife and to his swelling breast replied:
“O heart; she who for years has awaited you to force
her bolted Knees and join you in rejoicing cries,
she, is that one you’ve longed for battling the far seas,
the cruel gods and the deep voices of your deathless mind.”
He spoke, but still his heart leapt not in his wild chest,
still in his nostrils steamed the blood of the newly slain;
he saw his wife still tangled in their naked forms,
and as he watched her sideways, his eyes glazed, almost 
in slaughter’s seething wrath he might have pierced her through.
(Kazantzakis, 1985, p. 3-4)
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Também neste exemplo de Latinomérica, em que o poeta faz a repre-
sentação histórica da América a partir das estruturas arquetípicas fundi-
das na elaboração literária da matéria épica: 

ressoa neste búzio a voz da Atlântida 
(o seu som desenrola um continente) 
quando ao degelo a água se levanta 
à terra (em oceano confluente)
um último Noé sobra à montanha 
e o planeta retorna ao inocente 
Éden da Arca (aqui são os espaços 
submersos do reino dos Feácios) 
ressoa neste búzio um mundo antigo 
(sacudido na praia pela onda) 
e seu eco é um mapa onde distingo 
– via Homero e Platão – ruínas da Atlântida 
(hieroglífico sal sobre o papiro 
da água em que a sereia à noite canta 
o nome mitológico de um deus 
ou de um herói: Ulisses-Odisseus)
(Accioly, 2001, p. 186)

Em adendo aos três paradigmas citados, os clássicos de Homero e 
Platão e o medieval de Dante, acrescento o moderno de Fernando Pessoa, 
considerando que, ao completar o vaticínio de Tirésias em Mensagem sob 
a perspectiva de que Odisseu/Ulisses conquistaria a transfiguração mítica 
no retorno à Ítaca e ressurgiria da consumação histórica da viagem na 
imortalidade do mito, o poeta institui um novo paradigma interpretati-
vo para emulação épica do herói na modernidade. Bastante distanciados 
dos outros, Fernando Pessoa completa a profecia do adivinho na instância 
protocolar da recepção, respaldado nas múltiplas viagens de representação 
histórica da condição humano-existencial realizadas pelo herói no âmbito 
das literaturas que registram a marcha histórica da civilização ocidental.

ULYSSES 

O MYTHO é o nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 
É um mytho brilhante e mudo – 
O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo.
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Este, que aqui apartou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos creou. 

Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade. 
E a fecundá-la decorre. 
Em baixo, a vida, metade 
De nada, morre.
(Pessoa, 1990, p. 72)

Retrocedendo na perspectiva de Mensagem, o herói deixaria Ítaca e o 
mundo antigo numa viagem mítica continuada no curso épico da literatura 
ocidental até a modernidade, alojado no plano maravilhoso da epopeia, e 
não numa segunda viagem histórica pós Ítaca projetada no plano do real. 
Encarnando o arquétipo62 do herói universal na viagem de retorno à Ítaca, 
Odisseu/Ulisses terá sua identidade heroica convertida em aderência mítica 
de construção das identidades heroicas futuras, consolidando, através dos 
tempos, a condição mítica do herói “Assim a lenda se escorre “ no relato 
épico dos eventos históricos da civilização ocidental “A entrar na realidade”. 

Acrescente-se a isso que o herói Odisseu/Ulisses historicamente não 
consumado da Odisseia é também o mesmo não consumado da Ilíada, o 
ardiloso destruidor de Troia. Assim, a emulação épica do herói itacense 
intertextualiza o referencial simbólico das duas obras, demonstrando a 
contínua atualização do legado de Homero no curso da épica ocidental.

3.4 Conclusão

A mimese épica por emulação é um mecanismo metalinguístico de 
autovalidação da epopeia, desenvolvido no curso de formação da épica 
ocidental, que desempenha múltiplas funções de reconhecimento e filia-
ção das epopeias sob o investimento das diversas concepções literárias 

62.  Arquétipo é um conceito de Platão para designar as imagens primordiais presen-
tes na mente dos deuses que servem de base para todos modelos dos seres humanos.
Para Jung os “arquétipos” são manifestações do inconsciente coletivo da humanidade, 
com forte carga energética, presentes no inconsciente de todos os indivíduos inde-
pendente de raças e crenças. Ele usou o termo para designar os modelos inatos que 
servem de matriz para o desenvolvimento da psique.
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no discurso épico. Foi esse recurso da emulação épica que me serviu de 
suporte para elaboração da Semiotização épica do discurso e o resgate da 
perspectiva crítico-evolutiva da épica ocidental. Convém lembrar, todavia, 
que se trata de um mecanismo autotélico, tem finalidade em si mesmo e 
se compraz nas próprias funções que desempenha, logo não pode servir 
de suporte ao arbítrio de um juízo de valor.

Quando a crítica, inadvertidamente, interpretou a emulação épica do 
modelo e do herói como reprodução medíocre de epopeias consagradas e 
falta de criatividade dos novos poetas, com o objetivo de ratificar o juízo 
arbitrado de que a epopeia era um gênero esgotado e ultrapassado, não 
levou em conta que as maiores vocações poéticas dos séculos XX e XXI, 
reconhecidas no âmbito de suas respectivas literaturas e no geral da litera-
tura ocidental, como Fernando Pessoa, Nikos Kazantzakis, Pablo Neruda, 
Jorge de Lima, Derek Walcott e Marcus Acioly, entre outros, fizeram de 
suas epopeias não só o ápice de suas respectivas criações poéticas, mas 
também o maior legado literário da modernidade na literatura ocidental.

Quanto a mimese épica por emulação, importa entender que é o ins-
trumento natural da filiação épica da obra ao gênero, que realiza, através 
de diversificados recursos poéticos, o diálogo intertextual das diferen-
tes culturas, recolhendo no seio das comunidades humanas os referen-
cias históricos e simbólicos que constroem suas respectivas cosmologias. 
Constitui um poderoso instrumental teórico-crítico para o estudo da epo-
peia, suporte indispensável para compreensão da formação e evolução do 
percurso da épica, seja no âmbito restrito de uma literatura nacional ou 
no globalizante da literatura ocidental.
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11. A EXPrESSÃo LiTEráriA 
DA ÉPiCA BrASiLEirA

A produção épica brasileira, incorporada às etapas crítico-evolutivas da 
epopeia segundo a realização literária das diferentes manifestações do dis-
curso épico, descreve uma trajetória autônoma na formação da Literatura 
Brasileira, configurando um percurso épico nacional. A descrição do per-
curso épico, estabelecido em suas diversas etapas, engloba obras de reco-
nhecido valor literário mas, até então, criticamente falidas e marginalizadas, 
que se integram, por meio dele, ao projeto literário brasileiro como autên-
ticas manifestações épicas da brasilidade. Essas obras definem a expressão 
literária da épica brasileira em relação ao processo de evolução da epopeia 
e ao processo de formação da nacionalidade literária. É possível acompa-
nhar, através das etapas do percurso épico brasileiro, as transformações 
estruturais por que passou o gênero épico e o desenvolvimento da consci-
ência nacional, mediadora da sintonia histórica, que integra a brasilidade. 

O percurso épico brasileiro compreende, na disposição didática dos 
ciclos sucessivos, todas as manifestações do discurso épico no período do 
século XVI ao século XXI, abrangendo todos os modelos épicos, com ex-
ceção, naturalmente, do Clássico e do Medieval. Isso significa que, desde 
seu início, a Literatura Brasileira fez da epopeia uma expressão legítima 
de sua formação literária, incorporando epicamente, em todas as fases 
de sua evolução, a expressão artística do momento literário e a expressão 
nacional do momento histórico. É que a epopeia, enquanto realização 
literária de uma matéria épica, possibilita a elaboração literária do real 
histórico através da transfiguração mítica, contrapondo naturalmente, no 
nível do próprio relato, a ótica cultural do colonizado à do colonizador. A 
partir dessa contraposição desenvolve-se, natural e gradativamente, uma 
consciência nacional mediadora do processo histórico que sobredetermi-
na a formação literária da nacionalidade. 
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A épica, por sua própria natureza, registra a dimensão heroica de um 
povo na sua travessia histórica, assinalando os feitos daqueles que, por 
colocarem a grandeza da pátria e a dignidade humana acima de suas pró-
prias vidas, mereceram a glorificação e o reconhecimento eternos. Esta 
é a expressão literária máxima da épica brasileira que descreve, em sua 
trajetória, a caminhada heroica dos brasileiros em busca da autodetermi-
nação histórica de sua identidade.
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