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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo ler o fenômeno do Sublime como principal preocupação 
estética na obra do poeta brasileiro Mario Quintana. A pesquisa fundamentou-se na 
abordagem dialógica pela qual Mario Quintana observava a vida e a poesia. A compreensão 
assumida é a de que tal preocupação estética é uma resposta à modernidade, que cerceia o 
homem pós-guerra. Imerso em sua preocupação estética, Mario Quintana arquiteta, através de 
sua poesia, um meio de retornar a humanidade ao homem. Nesta intentona de ruptura, Mario 
Quintana retorna à tradição através do espanto ao lado riso.  
 
Palavras-chave: Antimodernidade. Modernidade. Poesia. Sublime.  



ABSTRACT 
 

 

This work aims to read the phenomenon of the Sublime as the main aesthetical concern in the 
work of the Brazilian poet Mario Quintana. The research was based on the dialogical 
approach used by Mario Quintana to see life & poetry. This search noticed that such 
aesthetical concern is an answer to the modern age that surrounds the post-war man. Immerse 
in his aesthetical concerns, Mario Quintana designs, through his poetry, a way to give 
humanity back to men. In this attempt of rupture, Mario Quintana returns to tradition through 
astonishment besides laughter. 
 
Key-words: Antimodernity. Modernity. Poetry. Sublime.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema do trabalho 

 

 

O interesse desta dissertação tem por alvo a poética de Mario Quintana (1906-1994), 

brasileiro com abundante produção em um cenário composto entre nomes importantes para a 

literatura nacional, tais quais: Cecília Meireles, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de 

Andrade, dentre outros.  

De acordo com José Hélder Alves: “Em todos os livros de Quintana encontramos 

reflexões, imagens, sugestões acerca da natureza da poesia.” (ALVES, J. H, 2004, p. 12). 

Com suas próprias palavras, Mario Quintana assume que: “O poeta tem que criar ele mesmo 

sua arte poética” e “Em suma, para cada poema uma arte Poética” (STEEN, 2008, p. 19). 

Admitindo que Mario Quintana desenvolveu, ainda que não sistematizado, um tratado 

ou teoria da poesia dentro de sua obra poética; o presente trabalho prontificou-se a investigar 

as concepções estéticas na poesia quintaniana, baseado na premissa que todo tratado ou teoria 

da poesia envolve um eixo de valores estéticos e que, em Mario Quintana, esses valores se 

refratam dentro de sua poesia metalinguística1, que diz respeito a todo poema que reflete 

sobre sua condição enquanto poesia. 

Imerso em suas considerações estéticas, Mario Quintana, em diversos poemas, aponta 

para a natureza poética. Seus apontamentos sobre a natureza da poesia desembocam em uma 

área particular da Estética: o Sublime. O estudo do Sublime em Mario Quintana não é inédito. 

Entretanto, o é quando se estabelece que, de acordo com Mario Quintana, a própria poesia 

seja manancial provocador do Sublime. Eis o mote e a pertinência deste estudo: discorrer 

sobre a importância da própria poesia como fonte para alcançar o Sublime, como propôs o 

poeta passarinho. 

Ao falar em concepções estéticas em Mario Quintana, tem-se em mente ir além de 

uma mera investigação de recursos estilísticos. Convém lembrar que a palavra “estética”, na 

língua portuguesa, é derivada da palavra grega ’αισθησία (CUNHA, 2007, p. 330), que 

significa ‘capacidade de sentir ou aquilo que é sentido pela percepção humana’. O antônimo 

                                                 
1 De acordo com Massaud Moisés, o termo foi inicialmente utilizado no início do século XX tornando-se objeto 
de interesse da Semiótica e da Linguistica como também para a Literatura. A metalinguagem é quando a língua 
se presta a discorrer sobre si própria. No caso da literatura, quando esta se torna objeto de si mesma. (MOISÉS, 
M. Dicionário de termos literários. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. p. 289-290). 
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dessa palavra vem a ser ’αναισθησία, que derivou a palavra portuguesa “anestesia”, ou seja, ‘a 

incapacidade de sentir ou aquilo que não é sentido pela percepção humana’. Logo, quaisquer 

considerações estéticas vistas em Mario Quintana são determinadas pela/para a sensibilidade. 

Qualquer trabalho que se dispõe a versar sobre conceitos estéticos é perigoso. Estética 

é uma disciplina da Filosofia que possui muitos caminhos. Aceitando os riscos do território da 

Crítica Literária, optou-se por não seguir uma única linha teórica. Não se trata de adaptar 

conceitos para que esses se moldem a esta dissertação, mas, decerto, primeiramente, por 

questões de liberdade. Dessa forma, seguir-se-á pela trilha que o próprio texto indica a ser 

seguida. Além disso, evita-se que a leitura da proposta deste trabalho seja “forçada” ou 

“aliciada” por um molde teórico. Que se permita à poética de Mario Quintana indicar as 

conclusões pretendidas nesta empreitada. Se o poeta diz que é necessária uma poética para 

cada poema, o leitor deve estar atento a essa multiplicidade. É essa atenção que justifica o 

recurso a diversos olhares teóricos. 

Pela necessidade acadêmica de estabelecer elos com uma crítica que distinga e não 

confunda (SHELLEY, 2008, p. 120), foi preciso eleger um grupo de ideias que permitisse 

uma maior exploração e aprofundamento nas águas quintanianas. Um grupo de teorias que 

não encerrasse o texto na mesma medida que respondesse à questão a que se dispôs este 

trabalho. Assim sendo, utilizar-se-á o Dialogismo, conceito do filósofo russo Mikhail Bakhtin 

(1895-1975) para elucidar a concepção da linguagem em Mario Quintana — ainda que não 

sejam concebidas as propostas de Bakhtin como teoria “[…] no sentido em que usamos a 

expressão para fazer referência, por exemplo, à Análise do Discurso Francesa.” (BRAIT, 

2006, p. 9). O Dialogismo como conceito desenha a linguagem como resposta à vida e vice-

versa. Apesar de conservarem sua singularidade, elas se perpassam ao ponto de não se poder 

divisá-las.  

Também serão usados os trabalhos A philosophical enquiry into the Sublime and the 

Beautiful (1757) de Edmund Burke (1729-1797); Do Grotesco e do Sublime (1827), prefácio 

de da obra Cromwell de Victor Hugo (1802-1885); O riso (1899) do filósofo Henri Bergson 

(1859-1941) e Les antimodernes (2005) de Antoine Compagnon (1950- ) como bastiões para 

a análise. 

O presente trabalho se inseriu na linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, considerando que Mario Quintana “[…] desce ao fundo de si mesmo na 

medida em que o presente busca as referências no passado, e o homem enquanto vive, define 
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a sua identidade através do culto e da lembrança dos seus antepassados.” (ALVES, J. É., 

2006, p. 65), além do fato de que a poesia esteve sempre associada à memória (KRAUSZ, 

2007, p. 23). 

 O valor mnemônico no escritor gaúcho já se consolidou através de Solange 

Yokozawa em sua tese de doutorado A memória lírica de Mario Quintana. Nela observa-se: 

“Ciente, pois do caráter criador da recordação e do ‘compromisso’ do gênero memorialístico 

com a matéria vivida, Quintana se reserva de escrever um livro de memórias ponderando que 

as suas ‘falsas recordações’ só poderiam levar a um livro de poemas […]” e também que 

“[…] Quintana aponta, de um lado para o que há de memória no que se pensa imaginado e 

para o que há de autobiográfico em toda arte […]” (YOKOZAWA, 2000, p. 187, 195). 

Associando este trabalho à linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural, compreende-se 

melhor a obra de Mario Quintana, em que: “[…] O mito da memória representaria […] 

formas simbólicas de negar uma época que se queria diferente, são possibilidades que a poesia 

encontra para sobreviver em um meio hostil para com o poético, são modos historicamente 

possíveis de a lírica existir […]” (YOKOZAWA, 2000, p. 202). 

Para Mikhail Bakhtin: 

 

Antes de mais nada, os estudos literários devem estabelecer  um vínculo mais 
estreito com a história da cultura. A literatura é parte inseparável da cultura, não 
pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. É 
inaceitável separá-la do resto da cultura […]. (BAKHTIN, 2003, p. 360). 
 

Continuar os estudos da memória cultural, como o quis o escritor gaúcho e Bakhtin, é 

atentar para o ponto “[…] que se não temos literatura viva nos tornaremos mais e mais 

alienados da literatura do passado.” (ELIOT, [S.d.], p. 7). Ainda para este autor: 

 

O povo que cessa no cuidado da sua herança cultural se transforma em bárbaro; o 
povo que cessa de produzir literatura cessa seu mover no pensamento e na 
sensibilidade. A poesia de um povo toma sua vida da fala do povo e em retorno 
devolve vida para ela; e representa sua mais alta consciência, seu maior poder e sua 
mais delicada sensibilidade.2 (ELIOT, 1986, p. 5, tradução nossa). 

 

Mario Quintana estava consciente da importância da poesia para a sociedade. Para 

analisar tal consciência, foi reservada a primeira parte deste trabalho, que se encontra divido 

                                                 
2 “The people which ceases to care for its literary inheritance becomes barbaric; the people which ceases to 
produce literature ceases to move in thought and sensibility. The poetry of a people takes its life from the 
people’s speech and in turn gives life to it; and represents its highest of consciousness, its greatest power and its 
most delicate sensibility.” 
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em três seções. Nessa perspectiva, a primeira parte explorará a leitura dos poemas, revelando, 

de acordo com Fausto Cunha (CUNHA, 2005, p. 50), que Mario Quintana “não era um 

ingênuo nem um retardatário no campo estético” e como afirmado por José Degrazia 

(DEGRAZIA, 2005, p. 10), “ingênuo pode ser o tema do poeta, nunca seu poema que é 

altamente elaborado”. Ou seja, na primeira seção deste estudo, procurou-se pesquisar, em 

primeiro lugar, os motivos nas construções dos poemas; motivos esses retirados do cotidiano 

e de coisas aparentemente ingênuas. Depois de encontrados esses motivos, procuramos ouvir, 

através do quintanares, as causas determinantes de suas escolhas, chegando à conclusão que 

na aparente ingenuidade se esconde uma complexidade intencional pautada num olhar crítico 

e detalhista sobre a sociedade.  

Observar-se-á o que Mario Quintana entende por poesia, sobre as funções que esta 

deve exercer na sociedade “se é que deve desempenhar alguma.” (ELIOT, [S.d.], p. 2), e 

principalmente de como e quando a poesia e o poeta são feitos. Para Mario Quintana, poesia e 

poema são duas coisas distintas. Resta a este trabalho entender de que forma isso se dá. Em 

seguida, será apresentado o mito da ninfa Eco, mito que julgado apto para representar a 

concepção de linguagem para Mario Quintana. Devido à importância desse relato, ele servirá 

como andaime ao longo deste trabalho. 

O mito de Eco é explicado através do Dialogismo e sua constatação no texto literário, 

pois “O sentido da obra não é estável e fechado sobre si, constrói-se no hiato entre posições 

de autor e receptor.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 20). A Estética se apresenta como uma 

disciplina da Filosofia, na qual nenhum conceito é sólido, entendendo-se por sólido algo 

fechado e circundado com limites de definição. O Sublime como ramo da Estética não foge a 

essa regra. Estudos mais recentes nessa área, como os do italiano Umberto Eco (1932- ), têm 

apontado para a necessidade de ver a Estética como um dos componentes de uma cultura que 

se interliga infinitamente com o social. A estética como resposta num diálogo entre a arte e a 

sociedade.  

 

Em estética, diremos nós, essa constatação é bem mais antiga, pois a relação entre 
intérprete e obra foi sempre uma relação de alteridade. Ninguém duvida de que a 
arte seja um modo de estruturar certo material (entendendo-se por material a própria 
personalidade do artista, a história, uma linguagem, uma tradição, um tema 
específico, uma hipótese formal, um mundo ideológico): o que sempre foi dito, mas 
se tem sempre posto em dúvida, é, ao invés, que a arte pode dirigir seu discurso 
sobre o mundo e reagir à história da qual nasce, interpretá-la, julgá-la, fazer projetos 
com ela, unicamente através desse modo de formar; ao mesmo tempo que, somente 
pelo exame da obra como modo de formar (tornado modo de ser formada, graças ao 
modo como nós, interpretando, a formamos), podemos reencontrar através de sua 
fisionomia específica a história da qual nasce. (ECO, 2008, p. 33). 
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Da citação acima, pode-se depreender que a Estética vai além da simples fruição 

individual. A sensibilidade do indivíduo, apesar de independente, está inserida em uma 

coletividade; o artista, ao estruturar certo material — incluam-se pedras, tintas, sons —, o faz 

com uma carga de energia proveniente da sociedade, e a forma como esta recebe a obra de 

arte influencia na construção do artista. Por outro lado, quando devolvida à sociedade, a obra 

de arte não estará só para ser analisada, mas para analisar. E é ai que entra o estudo estético 

dialógico: observar de que forma a sociedade molda o resultado artístico final e, 

consequentemente, como esse resultado também modifica a sociedade, pensamento recorrente 

também em Antonio Cândido (2004).  

A segunda parte desta dissertação se ocupará com o Sublime, campo da Estética, que, 

desde os tempos mais remotos — Aristóteles (384-322 a.C.), Longino (213?-273 a.C.) e 

Horácio (65- 8 a.C.) —, exerce grande magnetismo sobre a literatura ao mesmo tempo em que 

atrai a teoria e a crítica literária. Embora existam várias concepções do Sublime, todas 

intentam explicar o mesmo fim: um prazer extraordinário. O presente trabalho tem por 

interesse o Sublime como fim estético e não como mero recurso ou estilo. 

O encantamento “pressuposto de toda arte dramática” (NIETZSCHE, 2007, p. 57) será 

estudado. Canto, canções e ritmo são leitmotivs3 em Mario Quintana: 

 

[…] neste supremo perigo da vontade, aproxima-se, qual feiticeira da salvação e da 
cura, a arte; só ela tem o poder de transformar aqueles pensamentos enojados sobre 
o horror e o absurdo da existência em representações com as quais é possível viver: 
são elas o sublime, enquanto domesticação artística do horrível, e o cômico, 
enquanto descarga artística da náusea do absurdo. O coro satírico do ditirambo é o 
ato salvador da arte grega; no mundo intermédio desses acompanhantes dionisíacos 
esgotam-se aqueles acessos há pouco descritos. (NIETZSCHE, 2007, p. 53). 
 

De acordo com Nietzsche, aquilo que antecipa a fruição é o encantamento. O 

encantamento, como um meio, se manifesta no Sublime e no Grotesco. A arte, como meio de 

encantamento, destina-se a ser salvação e cura para uma raça atormentada por sua existência 

sem sentido. No meio do medo e do absurdo de uma existência onde tudo pode acontecer, o 

Sublime — analisado na segunda parte deste trabalho — aparece ao lado do Grotesco, objeto 

de análise de nossa última parte. Ambas as representações citadas por Nietzsche visam 

simular os infinitos acontecimentos possíveis ao homem. O prazer do Sublime domestica a 

realidade com a qual o ser humano precisa viver tornando essa realidade aceitável. Dessa 

                                                 
3 “motivos centrais que se repetem numa obra, ou na totalidade da obra, de um poeta” (KAYSER apud MOISÉS, 
2004, p. 258). 
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forma a obra de arte age como uma fórmula encantatória, e o Sublime é um dos agentes 

necessário para ajudar a existência. 

Devido ao zelo em aproximar música e poesia, o poema quintaniano foi cunhado como 

“quintanar” pelo também poeta Manuel Bandeira durante uma sessão da Academia Brasileira 

de Letras realizada em 1966. Serão usadas as imagens da Sereia, como ser que enfeitiça e a do 

deus grego e flautista Pan, de cujo nome derivou a palavra grega πανικός (BULFINCH, 2006, 

p. 223), vertendo-se para o português como “pânico”, ou seja, ‘espanto ou medo’, cuja forma 

“pantim” é encontrada na variedade popular do Rio Grande do Norte. O mito de Eco retornará 

para explicar o encontro da ninfa — a palavra — com Pan, o deus-flautista. 

Finalmente, discorreu-se sobre o aparente posicionamento contrário de Mario 

Quintana em relação ao Modernismo. Se apresentará o termo de que Mario Quintana é um 

verdadeiro poeta antimoderno. Somente os antimodernos são “mais moderno que os 

modernos”4 (COMPAGNON, 2005, p. 7, tradução nossa). O zelo do verdadeiro moderno é 

ancorado no Sublime que é: “A própria experiência da reversibilidade: êxtase e horror, 

carrasco e vítima. O poeta em todo lugar é ameaçado pelo assombroso”5 (COMPAGNON, 

2005, p. 130, tradução nossa). 

O termo antimoderno culminará na expressão Torre de Marfim para indicar a situação 

do poeta na modernidade. O poeta, diante dos desafios impostos pela nova era, consciente de 

sua responsabilidade, arquiteta um plano de retomar seu território. 

Também será investigado o principal mecanismo utilizado por Mario Quintana para 

atingir o Sublime: o riso grotesco. A maneira com que Mario Quintana trata o Sublime, 

aliando-o ao Grotesco, é reunida em sua lírica através da metalinguagem. Nessa perspectiva, a 

metalinguagem não se reduz a falar de si própria, isto é: “Não faz da linguagem seu último 

Deus”. (ALVES, J. H., 2004, p. 16). A metalinguagem, em Mario Quintana, reflete o 

Dialogismo e vice-versa, pois como observou Alves, “[…] está eivada de reflexão sobre a 

condição do próprio homem. O poema, apesar de sua fragilidade, sacia (ou alivia) uma sede 

maior, ligada ao próprio sentido da vida.” (ALVES, J. H., 2004, p. 16).  

 

 

 

 

                                                 
4 “plus moderne que lês modernes”. 
5 “L’expérience même de la réversibilité: extase et horreur, bourreau et victime. Le poète est partout menacé par 
le gouffre”. 
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Babel: de vozes e línguas 

 

No Antigo Testamento, parte da Bíblia de estima de judeus, cristãos e mulçumanos, 

encontra-se a história de um povo antigo que, desejando edificar uma alta torre, foi castigado 

por seu deus de uma forma peculiar: perderam a capacidade de comunicação entre si. A 

construção da torre só era possível, em todos os seguimentos, através de uma única 

linguagem, que, por ser efetiva, permitia a comunicação aos oleiros, vigias de depósito, 

engenheiros, cozinheiros etc.  

Não que o povo tivesse perdido a capacidade da fala ou mesmo a capacidade de 

articular seus pensamentos através da sintaxe ou léxico. Foi algo maior. Tanto o vocabulário 

quanto a sintaxe de sua língua foram alterados de forma que verbalmente uma pessoa não 

podia mais compreender seu próximo. Em algum tempo, o caos aniquilou a própria 

civilização através da diáspora do seu povo: a torre não foi concluída.  Através desse mito era 

explicada a origem das línguas.  

Com essa narrativa, é possível estabelecer algumas concepções úteis para este 

trabalho. A primeira delas é que não se pretende aqui delimitar, mas delinear ou continuar 

esboçando algo que se pesca na superfície das águas quintanianas, ou seja, a poética de Mario 

Quintana não se permite ser encerrada num claustro de definições. O que este trabalho, como 

investigação científica, se propõe é apresentar questões em pontos passíveis de observação. 

Esta dissertação não pretende construir uma torre que alcance a obra de Mario Quintana, no 

entanto, visa lançar alguns blocos de argila; desvelar a obrar do poeta, se é que isso é possível. 

Será trabalho de muitas outras mãos.  

A fortuna crítica de Mario Quintana é rica e quase sempre de boa qualidade. Escassos, 

entretanto, são os estudos sobre o Sublime direcionados à sua poética. Seria ingênuo se este 

trabalho quisesse relacionar todos os estudos já escritos acerca do poeta que, apesar de ser um 

fenômeno recente na literatura brasileira, já repercutiu em outras partes do planeta. Contudo, é 

função do pesquisador investigar exaustivamente no tanto quanto for possível sobre seu 

motivo de trabalho; os tijolos queimados para a torre são feitos de várias argilas, nomes que 

empreenderam grandes estudos para a teoria da literatura no Brasil como também para o 

mundo. Este despretensioso estudo utilizará recortes, retalhos de vários outros tecidos para 

continuar a costurar uma colcha já iniciada por outros especialistas da literatura.  

Algumas áreas teóricas se fundirão neste trabalho, o porquê dessa fusão é explicado 

pelo mesmo fim: investigar como o Sublime se processa na poesia quintaniana. Dito de outra 
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maneira, reuniram-se pareceres teóricos, aparentemente díspares, num arranjo das suas 

semelhanças. Se mesmo em oposição, as teorias podem conviver; na semelhança, elas podem 

trabalhar com eficiência. As teorias aqui coexistem sem se chocarem, lembrando que até os 

choques podem ser eficientes. Concepções independentes, como o Dialogismo e o Sublime, 

por exemplo, têm em comum a defesa da poesia como linguagem de longo alcance. A 

linguagem poética, apesar de possuir defensores que a querem tradição, também enfrenta 

tempos inóspitos numa modernidade não afeita ao poeta e à poesia. E o que um poeta inserido 

numa realidade anestesiada pode fazer como resposta a ela? Defenderá tão-somente uma 

tradição que acastela uma linguagem de longo alcance? Esquadrinhará um antigo conceito 

acerca das sensações humanas e a ele contribuirá com inovação? 

Eis a necessidade do encontro de vozes independentes e distintas, mas não díspares, 

para tentar compreender um pouco do universo quintaniano. Pensamentos sobre a linguagem, 

sobre a poesia e sobre o homem. Pensamentos distintos que atravessaram séculos, mas que 

podem auxiliar ao fim que este trabalho se dispôs.  

Os conceitos ‘poesia’, ‘estética’ e ‘sublime’ podem parecer vagos pela ausência de 

concreta definição. As ciências humanas não se baseiam sobre exatidão, pois a condição 

humana não é definida. Aqui, como parte integrante das ciências humanas, será mostrado um 

olhar sobre o homem através de Mario Quintana.  
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PARTE I 

 

 

CONVERSARI 

 

 

Conduz teu carro e teu arado sobre os ossos dos mortos1.  
William Blake. 

 

 

1 Eco 

 

 

“Conversar” é uma palavra da língua portuguesa que provém do latim. Sua etimologia 

aponta que originalmente possuía o sentindo de ‘conviver’, ‘fazer companhia a alguém’. 

Quiçá, nestes dias, a palavra ainda queira significar a mesma coisa, ou seja, ‘estar ao lado’, 

‘participar da vida’, o que é mais importante do que aquilo que se diz nos turnos de fala.  

Sobre falar, querer estar ao lado e participar há um mito grego sobre uma ninfa 

chamada Eco (COLEMAN, 2007, p. 316; BULFINCH, 2006, p. 137). Essa divindade gostava 

muito de conversar e, certo dia, enquanto Zeus se divertia com as outras ninfas, a deusa Hera, 

esposa de Zeus, passou a procurá-lo; Eco, por suas habilidades “linguísticas”, foi enviada para 

entreter Hera, uma esposa ciumenta. Quando a deusa se apercebeu do acontecido, decidiu 

castigar a ninfa tirando dela o que mais gostava: a possibilidade de conversar. Eco poderia 

ainda falar, mas nada além de repetir o que outrem lhe diria. Após esse ocorrido, a ninfa se 

apaixona por um rapaz de beleza incomparável chamado Narciso e, impossibilitada de 

comunicar o que realmente sentia, o que pensava e o que queria a não ser repetir as palavras 

do seu amado, foi preterida pelo seu admirado. De tristeza, Eco definhou e morreu, restando 

apenas a sua voz a repetir o que os outros diziam. 

“O mito seria, por conseguinte, uma macrometáfora, ou polimetáfora, espécie de 

transposição amplificante de uma metáfora matriz, elaborada a partir de uma analogia 

elementar, descoberta instintivamente, entre duas entidades ou coisas.” (MOISÉS, 2004, p. 

302). Neste estudo, será utilizado o mito de Eco para representar a palavra. A morte da ninfa 

“[…] decorre da natureza da palavra, que quer sempre ser ouvida, sempre procura uma 

                                                 
1 BLAKE, William. O casamento do céu e do inferno e outros escritos. Tradução Alberto Marsicano. Porto 
Alegre: L&PM, 2007. p. 19. 
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compreensão responsiva […]. Para a palavra (e consequentemente para o homem) não existe 

nada mais terrível do que a irresponsividade […]”. (BAKHTIN, 2003, p. 333, grifo do 

tradutor).  

Eduardo Galeano (2008, p. 42) relembra que a palavra Ñ’ê em guarani significa, ao 

mesmo tempo, palavra e alma. Ou seja, quando a palavra/alma não exerce sua natureza, a 

comunicação, ela morre.  

Eco morreu, visto que para ela: “Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar etc. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida: 

com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.” (BAKHTIN, 

2008b, p. 329). 

Lançar os olhos para a poética de Mario Quintana é contemplar o mito de Eco e o 

Dialogismo. A palavra fora do Dialogismo ou da poesia é signo morto e, por mais que se 

façam considerações nas próximas páginas, todas levarão ao mesmo fim: “A palavra, a 

palavra viva, indissociável do convívio dialógico, por sua própria natureza, quer ser ouvida e 

respondida. Por sua natureza dialógica ela pressupõe também a última instância dialógica. 

Receber a palavra, ser ouvido.” (BAKHTIN, 2008b, p. 337). 

Para Platão (428?-347? a.C), o pensamento estava acima da palavra, pois essa seria 

uma tentativa de expressar o primeiro; logo, a poesia deve ser preterida (CORNFORD, 1941, 

p. 340). Para Mikhail Bakhtin, o pensamento não está acima da palavra, ou vice-versa, tendo 

em vista que uma coisa não poderá existir sem a outra: ao mesmo tempo em que a palavra 

incita o pensamento no homem, o pensamento recorre à palavra para se completar. Para Mário 

Quintana, a poesia — que não necessariamente precisa se revestir através do verso — é 

quando a arte se prontifica a representar a imaginação, jogo múltiplo, reajuste da mente às 

imagens do real, como se lê no poema a seguir, intitulado “Fellini 8 ½”: 

 

I 
Sei de pessoas que julgaram artificial o ‘8 ½’ de Fellini, essa obra-prima do 
barroquismo. Elas é que devem ser artificiais, porque nossa alma é assim como ali 
está, com suas idades sucessivas convivendo, o acontecido e o imaginado tendo 
ambos o mesmo poder traumático e  mesmo pé de realidade. Parece-te que estou 
falando de poesia?  

II 
Todas as artes são manifestações diversas da poesia – inclusive, às vezes, a própria 
poesia. 
[…] 

V 
[…] E foi preciso quase cem anos para que o cinema, como no ‘8 ½’ de Fellini se 
integrasse também na poesia. […]. (QUINTANA, 2005a, p. 254). 
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Federico Fellini (1920-1993), ao lado de outros cineastas como Ingmar Bergman 

(1918-2007), foi um dos percussores da utilização da imagem em movimento como forma de 

arte. Ele, entretanto, exerceu tamanho poder na história do cinema por ter almejado inserir a 

poesia e a natureza do poeta em seu trabalho. Tamanha influência afetou a crítica artística 

como também a própria linguagem, tanto que o termo “felliniano” encontra-se dicionarizado 

em língua portuguesa. A consciência poética quintaniana ia muito além da poesia impressa. 

Em outras partes de sua poética, Mario Quintana volta a mencionar o filme Fellini 8 ½ (1963) 

e outros trabalhos desse cineasta, como o Fellini Satyricon (1968) em Satyricon 

(QUINTANA, 2005a, p. 321), uma livre adaptação da peça Satíricon (60? a.C.) de Petronius 

(27-66 a.C.), e La Strada (1954) no poema “Ah, vida…” (QUINTANA, 2005a, p. 815). 

Algumas das mais marcantes características fellinianas são o encontro do homem com a arte e 

o caráter inacabado do ser humano que convive junto ao passado, por meio de suas memórias 

e no futuro, por meio dos seus sonhos. 

Através do poema “Fellini 8 ½”, ainda se pode recuperar o conceito de 

Compossibilidade2, que Deleuze3 (1925-1995), em seu estudo sobre o Barroco, emprestou de 

Leibniz (1646-1716). Isso possibilita dizer que, à poética quintaniana, convergem coisas 

aparentemente contraditórias que coexistem com o mesmo pé de igualdade. Não se quer dizer 

que os quintanares preguem o valor de que tudo seja possível, mas sim que neles não há 

incompossibilidade. Dito de outra forma: o poema Fellini 8 ½ nega que as coisas sejam 

incoexistentes. Nos quintanares, enquanto há vida, o inconciliável acha lugar na casa do 

homem através do espaço poético. Nas três películas fellinianas citadas por Mario Quintana, o 

acabamento do homem só se dá quando sua morte, o que também se percebe no seguinte 

poema elucidativo: 

 

Morreu ontem. 
Portanto, o seu retrato está completo 

                                                 
2 “[…] Se A e B são dois conceitos de indivíduos, cada um dos quais não implique contradição, os indivíduos 
correspondentes a A e B serão compossíveis se for possível a pertença deles a um mesmo mundo. […]” 
(ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
184, grifo do autor), “Parece-nos que o incompossível em Leibniz […] é uma diferença e não uma negação.” 
(DELEUZE, G. A dobra: Leibniz e o Barroco. Tradução Luiz B. L. Orlandi. Campinas, SP: Papirus, 1991. p. 
104). Isso implica dizer que, em Mario Quintana, duas coisas podem perfeitamente coexistir, mesmo que 
diretamente se oponham. A oposição intrínseca entre as partes somente confirmará sua semelhança.  
3 “Serão chamados compossíveis: 1) o conjunto das séries convergentes e prolongáveis que constituem um 
mundo […] Serão chamadas incompossíveis: as séries que divergem e pertencem, portanto, a dois mundos 
possíveis […]. Mas é próprio do Barroco não cair na ilusão nem dela sair, mas realizar alguma coisa na própria 
ilusão ou comunicar-lhe uma presença espiritual que torne a dar às suas peças e pedaços uma unidade coletiva.” 
(Ibid., p. 104, 208, grifo do autor). Com isso, pode-se dizer que o esforço do quintanar é tornar possível a 
convergência e a simultaneidade entre as coisas, se não no mundo, na poesia. 
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A longa vida – sabe Deus com que trabalho –  
Deixou-nos, na lembrança, 
Por final, 
Em companhia de um velhinho suave… 
[…] (QUINTANA, 2005a, p. 393, Retrato). 

 

Nos versos acima, percebe-se que, enquanto há vida, o ser pode ter seu retrato 

reajustado e modificado. A vida em Mario Quintana é mutação, crescimento, a vida no poema 

acima é contrária à rigidez e se opõe à morte, completadora de retratos. Para Sartre (1905-

1980), escritor e filósofo francês, o homem é, em vida, uma espécie de “Deus criador de seu 

mundo” (apud ABBAGNANO, 2007, p. 470), um ser possuidor de infinitas possibilidades 

sem nunca se completar. No existencialismo sartriano, o nada é identificado com a morte, 

“soberana e afinal vitoriosa” (MOISÉS, 2004, p. 178). Ideia que também pode ser lida em 

“Retrato”: O retrato completo significa que a imagem do homem foi finalizada. A morte 

transforma o homem em algo sólido, não mais mutável; é um ser-em-si, como cunhou Sartre. 

Uma identidade fixa que “jamais é possível ou impossível: simplesmente é.” (SARTRE, 

1997, p. 40). 

A poesia é, para Mario Quintana, consequência mista do pensamento e da palavra, um 

resultado que se dá pela convergência de fatores externos e internos. Adiante, o trabalho 

discorrerá acerca da ideia quintaniana de preservar e distinguir o que realmente é poesia e o 

que é válido como um enquadramento, nunca uma definição.  

 

 

1.1 Consciência poética 

 

 

No Brasil, o poeta Mario Quintana aparece com uma poética inconfundível — 

entendendo-se como poética “[…] todo poema em que um autor expressa o seu conceito e 

ideal de poesia […]” (MOISÉS, 2004, p. 396). Faz uma poesia de caráter límpido, em que as 

expressões dos poemas denunciam um apego ao cotidiano e ao coloquial, procurando 

manusear a linguagem para fluir livre, ao mesmo tempo, em som e imagem. 

Na obra de Quintana, há um senso de unidade entre essas ideias, senso de apego à 

natureza, à semelhança dos românticos, que buscavam nela sua inspiração. Espaços e coisas 

miúdas ganham uma dimensão aumentada; noutros casos, trata de coisas mais intensas, como 

a relação entre morte e vida. 
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 Uma das maiores e mais significativas características da obra do poeta gaúcho, 

entretanto, está na consciência poética presente desde seu primeiro livro, Rua dos cataventos 

(1940), como observa Carvalho: 

 

Não raro se nota da leitura da obra de Mario Quintana uma preocupação deste em, 
poeticamente, demonstrar o que ele entende por poesia e como é a atividade do 
poeta. Em outras palavras, Quintana, ainda que não organizadamente ou mesmo 
fazendo desta a finalidade de sua obra, acaba por elaborar uma ‘arte poética’. 
Esparramada por todos os seus livros de forma não sistemática e às vezes até 
contraditória. […] (CARVALHO, 2007, p. 234). 

 

Mario Quintana, acreditando que tudo só merecia expressão através da arte, escolheu 

sua própria obra para expressar sua poética. Em muitos poemas, é possível notar um 

receituário que descreve tanto o papel da poesia e a função do poeta, estabelece ponto de 

cortes entre bons e maus poetas e explicita a natureza da poesia. Há, por demais, um cuidado, 

um apreço pela manutenção da poesia. O poeta sempre insiste em denunciar aquilo que não 

corresponde ao espírito poético. 

 A poesia em Mario Quintana não se encontra enclausurada no papel. Fazer versos 

requer, antes de tudo, uma consciência que extrapole limite e se insira na própria vida: “[…] 

Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função poética à poesia ou de confinar a poesia à 

função poética seria uma simplificação excessiva e enganadora. […]”. (JAKOBSON apud 

MOISÉS, 2003, p. 125).  

 

Desse modo, o poema é uma das formas que a essência — poesia — assume quando 
aparece. Não é sua forma necessária e constante, já que isto seria submeter a poesia 
aos limites da individualização. Em outros termos, o poema não é a forma única e 
específica da poesia, esta é uma realidade muito mais ampla, que pode se dar por 
intermédio de outras formas segundo afirma Quintana: Todas as artes são 
manifestações diversas da poesia. (CH, p. 25-26) (KRIST, 2007, p. 108). 

 

Não considerar que a poesia é parte inerente da própria natureza da vida é o mesmo 

que a enclausurar no poema, coisa que o poeta criticará em alguns estudos literários. 

Esteticamente, Mario Quintana não estava alheio ao caráter da poesia e ao seu lugar no 

poema. Em diversos momentos de sua poética, Mario Quintana defende a ideia de que: “A 

poesia não se entrega a quem a define”. (QUINTANA, 2005a, p. 375, Cuidado). Embora o 

poeta não declare que os estudos literários não sejam importantes, algumas passagens de seus 

poemas corroboram com que estreitar os estudos sobre a literatura através de análises 

mecânicas é distanciar-se da poesia, transformando a análise literária em tarefa robotizada que 
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se contrapõe à própria natureza da poesia. Não se trata de dizer que o poeta discorde de 

“influências” no texto, mas que isso é óbvio, como se verá mais adiante.  

Os poemas a seguir revelam que o poeta não estava distante da produção crítica da 

época, muito pelo contrário, a elas era familiar. Querer examinar o texto poético estando fora 

dele é fadar o propósito da arte, como costumeiramente em algumas escolas da crítica 

literária: “O crítico é um camarada que contorna uma tapeçaria e vai olhá-la pelo lado 

avesso.” (QUINTANA, 2005a, p. 333, Estranha curiosidade). Mario Quintana, 

frequentemente, chama o crítico literário de definidor: “Uma palavra define os definidores: 

definição.” (QUINTANA, 2005a, p. 312, A crítica), elucidando o fato que a poesia não pode 

ser apreendida em totalidade. Também critica o fato do crítico literário querer, às vezes, 

descobrir o que há por trás do poema, ou desconstruí-lo almejando saber o que o poema tem 

para dizer: “[…] Não confundir o mistério Poético com linguagem em código: a polícia pode 

desconfiar. […]” (QUINTANA, 2005a, p. 641, Notas de um leitor). No texto poético, nada 

mais se encontra do que aquilo que está dito: “Quando alguém pergunta a um autor o que este 

quis dizer é porque um dos dois é burro.” (QUINTANA, 2005a, p. 265, Trágico dilema). 

Mario Quintana, por motivos que o Dialogismo explicará mais adiante através deste estudo, 

costuma julgar como fútil o trabalho de procurar “influências” de outros escritores em um 

dado poema: 

 

Os que empenham em provar que as obras de Shakespeare só podem ter sido escritas 
por outro, estes, por sua vez, só podem ser uns invejosos póstumos. O caso desses 
críticos não é um caso apenas divertido, como se pode vê. É grave, e triste, e 
patológico… São os parentes ambiciosos desses que vivem catando ‘influências’ na 
obra de seus contemporâneos. (QUINTANA, 2005a, p. 258, Shakespeare). 

 

Para Ezra Pound (1885-1972), a forma genuína de aprender alguma coisa sobre a 

poesia é lendo poesia, aprender com quem a faz (POUND, 2006, p. 34). Para tanto, usa o 

exemplo da fabricação de um automóvel: se alguém deseja aprender como se faz um 

automóvel, esse alguém deve procurar aquele que faz o automóvel. Tal exemplo converge 

para a concepção do aprendizado poético para Mario Quintana: “Bem que eu desejaria 

entender tanto de poesia como certos críticos, mas aí, então, não conseguiria fazer um único 

verso…” (QUINTANA, 2005a, p. 285, Contrição). 

Crítico ferrenho da crítica literária, Mario Quintana desdenha aqueles que procuram 

qualquer outro significado num poema fora daquilo que ele deseja expressar, como se observa 

no pequeno poema a seguir: “Mas para que interpretar um poema? Um poema já é uma 

interpretação.” (QUINTANA, 2005a, p. 300, VIII) e também em: “No princípio, era a Poesia. 
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No cérebro do homem só havia imagens… Depois vieram os pensamentos… E, por fim, a 

Filosofia, que é, em última análise, a triste arte de ficar do lado de fora das coisas.” 

(QUINTANA, 2005a, p. 351, No princípio). 

Se o conhecimento técnico não é a matéria-prima da poesia, Mario Quintana se reveste 

de autoridade estética para criticar a ingenuidade de pessoas que escrevem e aos seus escritos 

classificam como poesia. O poeta é ácido quanto ao caráter best-seller do livro moderno, 

enfatizando que, muitas vezes, esses não superam as expectativas de alguns leitores, como se 

observa em “Há duas espécies de livros: uns que os leitores esgotam, outros que esgotam os 

leitores.” (QUINTANA, 2005a, p. 248, Dos livros). Para Mario Quintana, as escolas poéticas 

são tentativas de encerrar e delimitar a poesia. Além disso, alerta para o fato de que o poeta 

sobrevivente será escolhido por suas contribuições originais à poesia: “Pertencer a uma escola 

poética é o mesmo que ser condenado à prisão perpétua.” (QUINTANA, 2005a, Das escolas). 

Juntar-se a uma escola poética seria confinar a poesia aos ideais daquele grupo: “E o que há 

de mais triste nesses poetas de equipe é que eles naufragam todos ao mesmo tempo.” 

(QUINTANA, 2005a, p. 268, E o que há mais triste). 

Mario Quintana não era mordaz somente com a crítica literária, nem com qualquer 

outro que tentasse delimitar a poesia, ele era, sobretudo, aborrecido com o próprio homem que 

se intitula poeta e com as tentativas de forçar a poesia: “O que mais enfurece o vento são 

esses poetas inveterados que o fazem rimar com lamento.” (QUINTANA, 2005a, p. 246, 

Fatalidade); “Fere de leve a frase, nada convém que se repita […]” (QUINTANA, 2005a, p. 

211, III. Do Estilo). 

 

As rimas ricas acabaram morrendo por falta de recursos. Havia algumas que só eram 
quatro, o estritamente necessário para os dois quartetos do sonetista. Outras, nem 
isso… pobre do Emílio de Menezes! 
Creio que foi a mesma rimatite que esfrangalhou irremediavelmente os nervos de 
Edmond Rostand. Mas esse, aos menos, conseguiu executar soberbamente os seus 
números. E – acreditem – não morreu de entorse. Veio a morrer de tanto tour de 
force. Sob o aplauso entusiástico das arquibancadas. (QUINTANA, 2005a, p. 328, 
Das rimas ricas).  

 

Se a natureza da poesia, para Mario Quintana, não suporta limites, é porque ela se 

origina de outra maneira, do mundo real.  “A realidade é, para o poeta, multifacetada e 

infinita, o que a torna, em última instância, incognoscível. […]” (BECKER, 1996, p. 149). 

Observar o cotidiano é ter certeza de encontrar matéria-prima para os poemas. As situações 

inusitadas da vida corriqueira são capazes de despertar a poesia que se encontra por todos os 

lugares: “Os verdadeiros poetas não leem os outros poetas. Os verdadeiros poetas leem os 
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pequenos anúncios de jornal.” (QUINTANA, 2005a, p. 171, Comunhão). Sendo assim, o 

poeta deve ser um ser farejador e procurar a poesia por todos os lugares: “[…] Eu farejo o 

poema. Ah todo mundo sabe que a poesia está em toda parte, mas agora cabe toda ela na folha 

que treme […]” (QUINTANA, 2005a, p. 317, Uni-verso). A partir dessa proposta, é feita 

remissão à palavra “universo”, cuja etimologia aponta para uma diversidade que é singular ou 

para uma singularidade que é diversa. De mais a mais, o título indica a função do poeta: unir 

versos, costurar palavras. 

A poesia se encontrando em todo lugar, assim como as movimentações da vida 

prática, permite dizer que todo lugar inclui o passado e o futuro sem os quais o tempo 

presente não existe: “O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente…” 

(QUINTANA, 2005a, p. 285, Intrusão). O verso de “Intrusão” leva a interpretar a poética de 

Mario Quintana como um lugar onde o presente termina por eternizar o passado, ou, dito de 

outra forma, o passado se eterniza no presente. Isso quer dizer que Mario Quintana está atento 

à influência da tradição, entendendo-a como “[…] um conjunto de valores nos quais estamos 

estabelecidos […]” (BORNHEIM et al., 1987, p. 20). Logo, as teorias da tradição podem ser 

interligadas ao Dialogismo do ponto de vista de que a atualidade que circunda o homem é o 

resultado da transformação de um passado. Bornheim et al. lembra que as origens latinas para 

a palavra tradição indicam que seu significado primeiro remetia àquilo que é entregue, que é 

passado de uma mão a outra. (BORNHEIM et al. 1987, p. 18). O novo só pode existir se há 

algo anterior com o que ele possa ser comparado. A literatura que foi repassada durante os 

séculos e chegou até a modernidade vira um peso de comparação àquilo que se escreve na 

contemporaneidade. Nesse processo contínuo em que uma coisa é o peso da outra através dos 

séculos, nota-se que a ruptura sempre fez parte da tradição e vice-versa: “[…] a necessidade 

interna da tradição só se poderia manter viva pelo recurso à ruptura. […]” (BORNHEIM et 

al., 1987, p. 15). Voltar ao passado ou admitir sua influência nas gerações atuais é rememorar, 

é fazer uso da memória individual e coletiva: “A memória é o centro vivo da tradição” (BOSI, 

1987, p. 53). Não convém a este trabalho julgar se a preservação daquilo que chegou à 

modernidade foi feita de forma democrática, mas convém nortear que um repasse aconteceu. 

A essa necessidade da manutenção de algo, neste caso, linguagem e literatura, Bakhtin 

chama de forças centralizadoras. O ser humano, de acordo com o poema “Intrusão”, está 

fadado a voltar ao passado que não deixará de exercer sua influência no presente, pois essa é 

uma necessidade humana: “A vontade da tradição está em querer-se tradição” (BORNHEIM 
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et al., 1987, p. 18). A vontade de voltar ao passado, de rememorar é muito importante para o 

homem, como se lê no poema abaixo: 

 

[…] E nem é por outro motivo que, na poesia, em geral, o passado e o presente são 
um tempo único. Afora este, apenas restam as ‘atualidades’ — pobre matéria de 
noticiários e de fofocas. (QUINTANA, 2005a, p. 681, A páginas tantas). 

 

Nesse poema, o leitor pode compreender que não existe um presente importante que 

não seja aquele invocado pelo passado, as “atualidades” não servem ao homem, não 

adicionam experiência àquilo que ele precisa no momento presente. De fato, percebe-se a 

importância da memória, pois ela passa a fazer parte do presente humano, como uma 

tatuagem, uma sombra que acompanha os passos e as decisões atuais. É baseado numa 

experiência passada que o ser humano age no presente, visando um resultado, que se dá no 

futuro. Para Alfredo Bosi, a memória é uma ferramenta importante ao homem. Ele lembra que 

os gregos acreditavam que os humanos, sedentos por um desejo desenfreado por 

conhecimento, recebiam uma água para saciar sua sede, oferecida pelos próprios deuses. O 

líquido do rio Letes e era, na verdade, um castigo. Os sedentos, ao beberem dessa água, 

esqueciam tudo, caíam na letargia. Àqueles que sabiam refrear seu desejo, era dada outra 

água, que era, na verdade, um dom divino: “Quem sofreia o desejo que, saciado, leva ao 

entorpecimento, consegue chegar à verdade, que é lembrança pura, memória libertadora.” 

(BOSI, 1987, p. 53). 

Para o eu lírico de “A páginas tantas”, o passado deve ser levado em consideração pelo 

homem, que, muitas vezes, se preocupa mais com “noticiários e fofocas”. De outro modo, se 

o homem enxergar o seu presente pela experiência do passado, encontrará matéria mais rica 

para o seu proceder.  

O tempo, em Mario Quintana, é simultâneo. Para o poeta, não há nada de novo sob o 

sol. Tanto o presente se constrói pelas influências do passado quanto o futuro se constrói com 

os feitos do presente. A etimologia da palavra “texto” aponta que, na sua origem latina, ela 

significava literalmente ‘tecido’ (CUNHA, 2007, p. 768). Isso leva a concluir que, no poeta 

gaúcho, a tessitura do texto é feita por inúmeros fios, fios que já foram tecidos por outros, e 

que ajudarão a tecer outros, pensamento presente em O prazer do texto (2008) do francês 

Roland Barthes (1915-1980): 

 

Texto quer dizer Tecido; mas, enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por 
um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou menos 
oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa de 
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que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste 
tecido – nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse 
ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. Se gostássemos dos neologismos, 
poderíamos definir a teoria do texto como uma hifologia (hyphos é o tecido da 
aranha). (BARTHES, 2008, p. 74). 

 

 Em suma, a natureza da poesia é um sistema complexo de ramificações já existentes 

que se convergem no poema, como nas seguintes passagens elucidativas: “O poema é um 

objeto súbito:/ Os outros objetos já existiam…” (QUINTANA, 2005a, p. 285, O poema). Em 

“O poema”, o leitor se depara com a afirmação “é um objeto súbito”, expressão que leva a 

pensar o poema como o novo, uma inovação; o novo, portanto, é algo que não existia até o 

momento de seu aparecimento, contudo, o eu lírico lança a segunda afirmação: “os outros já 

existiam”, para levar o leitor a concluir que o novo nada mais é que uma remodelagem de 

coisas previamente existentes, o que acorda com as leis da física, segundo a qual tudo é, em 

efeito, uma transformação daquilo que já existia. 

Em:“Buscas a perfeição? Não seja vulgar. A autenticidade é muito mais difícil.” 

(QUINTANA, 2005a: 301, XXII), o eu lírico retoma a mesma temática e admite que o que 

realmente causa ruptura total, que se apresenta como distinto de tudo que havia antes é 

possível, mas muito difícil de obter. A voz lírica se reveste de autoridade para aconselhar o 

poeta sobre a tentativa de trabalhar o poema, concebendo-o como algo definitivamente novo. 

Trabalhar o poema com tal mentalidade seria naïf4, sendo preferível admitir que o trabalho 

poético seja, de certo, uma reação, uma resposta a algo que cerceia a vida humana e a arte e 

sobre elas exerce influência. A seguir um quintanar acerca desse constante reajuste entre a 

tradição e a modernidade: 

 

Não, não existe geração espontânea. Os (ainda) chamados modernistas com a sua 
livre poética, jamais teriam feito aquilo tudo se não se houvessem grandemente se 
impressionado, na incauta adolescência, com os espetáculos de circo dos 
parnasianos. […]. (QUINTANA, 2005a, p. 546, Novos & Velhos). 

 

Não por isso o poeta deve desistir em deixar sua marca, uma contribuição ao todo que 

se forma passo a passo: “Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o 

número um.” (QUINTANA, 2005a, p. 285, Arte poética). Esse processo de acréscimo ao 

todo, que por sua vez é feito de tantos outros acréscimos, é difícil em si, uma luta prazerosa 

em si.  

                                                 
4 Termo originado do francês, utilizado nas artes para designar um artista destreinado, sem técnicas, 
despreparado intelectualmente e ingênuo. 
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Em Mario Quintana, a verdade já existe, e a poesia faz parte dela e a recria, pois suas 

origens — todo lugar, como demonstrado acima — não conhecem limites, se encontram entre 

ilimitadas esferas, sendo, portanto, impossível separar a verdade da poesia e vice-versa. 

Ambas, poesia e verdade, formam um círculo sem emendas onde as duas concorrem como 

únicas: “[…] Porque a poesia não é apenas a verdade… É muito mais! A poesia é a invenção 

da verdade!” (QUINTANA, 2005a, p. 328, Natureza). Como verdade revelada, a poesia, 

precisa se revestir de uma indumentária, e qualquer que seja essa vestimenta, um poema, um 

filme, uma canção, ela precisa ser bela: “Dizes que a beleza não é nada? Imagina um 

hipopótamo com alma de anjo… Sim, ele poderá convencer alguém da sua angelitude – mas 

que trabalheira!” (QUINTANA, 2005a, p. 276, Alma & Forma). 

Para evitar cair em alguns dos equívocos da crítica literária e dos poetas de equipe, 

Mario Quintana esquiva-se de definir por completo a poesia e termina por caracterizá-la como 

irredutível (QUINTANA, 2005a, p. 511, 2005), lembrando que esta é uma difícil arte em que 

se requer não somente a sensibilidade em relação à Musa, deusa responsável pela inspiração 

poética, mas também o árduo conhecimento de uma τέχνη, palavra grega para a técnica 

poética (KRAUSZ, 2007, p. 102). Mario Quintana se afirma, através de sua poesia, como um 

aedo que procura o aperfeiçoamento técnico, a astúcia; porém reconhece que a inspiração não 

se fundamenta na τέχνη, como se verifica no poema a seguir: “Impossível fazer um poema 

/Neste momento./Não, minha filha, eu não sou a música/ sou o instrumento.” (QUINTANA, 

2005a, p. 401, Instrumento). 

 O instrumento é vazio e inerte sem mãos que o manipulem. Um artefato moldado e 

preparado para ressoar a música, afinado; contudo, inativo, quando não está sendo usado. 

Dessa maneira, é possível inferir que o eu lírico se define como uma peça que precisa ser 

tocada. A Musa sussurrante deve soprá-lo, dedilhá-lo ou percuti-lo, para que produza seu som, 

a poesia. Depender da Musa e de sua inspiração, entretanto, não exclui a manutenção do 

instrumento, a constante atualização do poeta à técnica, para melhor reproduzir o som poético, 

apreender a poesia em um poema. Entende-se que, em Mario Quintana, a feitura de um poema 

é também algo que se aprende, se estuda, se treina, como resta claro no poema: “Inspiração 

sim… Mas convém não esquecer que a poesia, como todo verdadeiro jogo, é uma luta da 

astúcia contra o acaso”. (QUINTANA, 2005a, p. 369, Da relativa inspiração). 

Ao contextualizar o recém-citado poema, percebe-se que Mario Quintana provém de 

uma linhagem de poetas que defende a poesia como um dom e uma missão que se aprende 

pela guia do “intelecto” — astúcia —, não só pela “inspiração — sensibilidade — e se põe ao 
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lado doutros tantos poetas críticos como Edgar Allan Poe (1809-1949), Rimbaud (1854-

1891), Paul Valéry (1871-1945), Augusto dos Anjos (1884-1914). Manoel Bandeira (1886-

1968), Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Manoel de Barros (1916-), João Cabral 

de Melo Neto (1920-1999), José Paulo Paes (1926-1998) e Hilda Hilst (1930-2004). Uma 

linhagem iniciada pelo aedo Simônides (c. 560 a.C), que, através da coordenação de recursos 

que favorecessem a memória como método — a astúcia não era um pré-requisito para os 

aedos, já era a Musa quem lhes contava as histórias —, “acelerou a dessacralização da 

memória e acentuou o seu caráter técnico e profissional”. (LE GOOF, 2003, p. 436). 

Mario Quintana utiliza boa parte de seu trabalho para sugerir o lugar do poeta: 

sentinela da poesia. No poema abaixo, é possível se ler que, à semelhança do sapateiro e do 

alfaiate, após realizarem a peça final, o poeta se regozija com o resultado do trabalho, que, 

neste caso, seria o de costurar palavras, sentidos, eventos do real e do imaginário, usando 

matéria-prima. A obra final, o poema, é uma peça composta de diversas coisas: “Exalça o 

Remendão seu trabalho de esteta…/ Mestre alfaiate gaba o seu corte ao freguês…/ Por que 

motivo só não pode o Poeta/ Elogiar o que fez?” (QUINTANA, 2005a, p. 231, CXI. Da 

própria obra). 

Poesia, em sua forma grega ποίησις, significa criar (MOISÉS, 2004, p. 358). A palavra 

poeta equivaleria ao mesmo sentido de criador. Para Décio Pignatari (1927- ), o poeta, sendo 

fecundo, está sempre criando o mundo à sua volta (PIGNATARI, 2004, p. 11). Desde os 

tempos da Grécia Clássica, criação e criador estavam associados à verdade (ABBAGGANO, 

2007, p. 895; KRAUSZ, 2007, p. 117). O poeta não cria seu trabalho do nada, e, já que tudo, 

na verdade, é processo de transformação, efetuado através de diversas fontes, o poeta deve 

estar atento à realidade que o forma e reformulá-la através do seu olhar: “[…] O poema anula 

a oposição sujeito-objeto, pois tanto o poema é uma criação do poeta quanto o poeta é uma 

criação do poema, ou seja, é através do poema que o poeta se recria outro (e o mesmo vale 

para o leitor, se entendermos a leitura como uma produção).” (BECKER, 1996, p. 28). Sendo 

a poesia formada pela diversidade da vida, o poema não poderia ser diferente e se constitui 

como “[…] espaço aberto, no qual se entrecruzam a subjetividade do poeta e o mundo 

objetivo […]” (BECKER, 1996, p. 28) para a [re]criação. A atividade da recriação, 

responsabilidade do poeta criador pode ser percebida nos seguintes versos: “E eis que, tendo 

Deus descansado no sétimo dia, os poetas continuaram a obra da Criação”. (QUINTANA, 

2005a, p. 329, Versículo inédito do Gênesis). 
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O que se pode perceber, como síntese da concepção estética de Mario Quintana, é que 

sendo múltiplas, as coisas se convergem no poeta. Este se imbui de uma árdua tarefa: sendo 

um ser uno, tem que também ser todos os outros seres e todas as outras coisas. Em Mario 

Quintana, o poeta é louvado, pois a atividade poética reúne em si a diversidade: “[…] O poeta 

canta a si mesmo por que de si mesmo é diverso.” (QUINTANA, 2005a, p. 489, O poeta canta 

a si mesmo). 

No tópico a seguir, será analisado, mais atentamente, o modo como Mario Quintana 

trabalha sua poética, assumindo que a poesia abrange todas as coisas e fazendo-as 

compossíveis e dialógicas. E que, por isso, essa arte possui um papel muito peculiar: reunir 

em si o múltiplo, transformar o tudo/nada para representar o homem. 

 

 

1.1.2 Parte da paisagem 
 

 

Dois poemas serão apresentados, almejando demonstrar que a consciência estética 

quintaniana mira uma unidade que é diversa. É importante ressaltar que, por motivos de 

brevidade e para evitar redundância nos argumentos, esses dois poemas respondem à 

necessidade deste tópico. O primeiro deles é o primeiro poema de sua obra poética, o soneto 

de número 1 da obra Rua dos cataventos (1940), época em que o soneto se encontrava em 

perseguição pelos modernistas. É, com esse poema, que Mario Quintana pavimenta todo o seu 

alicerce estético, que, até à sua morte, se mostrará como transfiguração do indizível frente ao 

desacerto que desconforta o mundo. 

 
Escrevo diante da janela aberta. 
 Minha caneta é cor das venezianas: 
Verde! E que leves, lindas filigranas 
Desenha o sol na página deserta! 
 
Não sei que paisagista doidivanas 
Mistura os tons… acerta… desacerta… 
Sempre em busca de nova descoberta, 
Vai colorindo as horas quotidianas… 
 
Jogos da luz dançando na folhagem! 
Do que eu ia escrever até me esqueço… 
Pra que pensar? Também sou da paisagem… 
 
Vago, solúvel no ar, fico sonhando… 
E me transmuto… iriso-me… estremeço… 
Nos leves dedos que me vão pintando. 
(QUINTANA, 2005a, p. 85, I). 
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O poema permite dizer, na primeira estrofe, que, antes mesmo do trabalho escrito ser 

iniciado, o eu lírico observa o seu derredor. Constata-se que a janela aberta representa a 

abertura do eu lírico para o que se passa fora do cômodo em cujo interior se escreve o poema. 

Todavia, não só a movimentação do espaço externo é levada em consideração, mas também o 

ambiente interno o cômodo onde se escreve, como se pode ver nesses versos: “Minha caneta é 

cor das venezianas:” 

Do lado de dentro, a cor predominante é verde5, do lado de fora as cores da claridade 

que passam a entrar pela janela, atravessando o filtro verde, a persiana. O nome verde que dá 

nome à cor é de origem latina vir, que significa ‘se desenvolver, verdejar ou produzir’. A 

mesma palavra influenciou a origem de outra da língua portuguesa: “viver”. Em linhas gerais, 

estar vivo significa verdejar, produzir. Dessa mistura, um bordado de luz se reflete na folha de 

papel ainda em branco. A escrita ainda não começou; porém o eu lírico está consciente que é 

da conjunção daquilo que está fora e do que está dentro, no espaço de cruzamentos, que 

desenhará no papel um terceiro elemento.  

Na segunda estrofe, é possível ler que há um ser que, de forma aleatória, brinca com as 

cores e a luz das coisas: o paisagista doidivanas. A constante mutação das coisas ao redor só 

pode ser obra de um ser extravagante que nunca se cansa e que, na sua constante busca de não 

se sabe o quê, às vezes acerta as coisas, outras as erra, numa imprevisível ausência de 

mecanicidade. A constante moldagem das coisas não permite previsão. Os planos estão 

aquém de uma realização, pois, a qualquer momento, o ser que modifica a paisagem pode 

alterar o resultado. O ser doidivanas é inquieto, dinâmico, contrário à racionalidade ordeira, 

pois está sempre ocupando o lugar do “desacerto”, misturando os tons, como se apreendesse o 

mundo e a si mesmo através de movimentos disformes.  

O eu lírico admite esquecer o que iria escrever, pois também é parte do jogo de cores e 

luz do paisagista doidivanas: parte de tudo, da paisagem. Sua conclusão é que não é 

necessário pensar, o cartesianismo é rejeitado em prol das sensações. Não há o que ordenar, 

quando o ser humano não foge à regra do paisagista doidivanas. 

                                                 
5 De acordo com Nadia Julien (Dicionário dos símbolos. São Paulo: Rideel, 1993, p. 115), o verde é “cor da 
natureza e das águas lustrais, é dotado de um poder de regeneração porque capta a energia solar e a transforma 
em energia vital. É símbolo da regeneração espiritual […]. Produto do amarelo e do azul, o verde possuía uma 
dualidade: é a cor de Vênus, símbolo do renascimento, mas também da vingança; do deus serpente asteca, 
inventor das artes identificado com o Thot-Mercúrio egípcio latino e ao Lug gaulês, médico, mágico, artesão e 
com o Kisr muçulmano que tinha por função conciliar os extremos (função sintetizada pelo caduceu.)”. De 
acordo com J. E. Cirlot (A dictionary of symbols. London: Routledge, 1971. p. 52), o verde é uma cor 
intermediária, uma cor que transita entre as outras. Michel Ferber (Dictionary of literary symbols. 2. ed. 
Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2001. p. 89) diz que a palavra grega para verde, χλωρός, 
estava associada ao crescimento, ao verdejar;  segundo o mesmo dicionário, é a cor da inconsistência. 
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O poema finaliza-se com o total rendimento do eu lírico a essa realidade: a de ser 

vagante, de diluir-se no todo, de se misturar às cores do que está do lado de fora e do lado de 

dentro. O eu lírico compartilha e concorda com a realidade mutável, ele também está 

satisfeito em transmutar-se com todo o resto. Irisir é outro verbo que retoma a alegria da 

mutabilidade em ser um elemento refratário, um prisma, um cristal transparente que recebe a 

luz e a devolve, modificada em cores. O eu lírico igualmente se estremece, ou seja, além de 

ser afetado pelo exterior, é abalado, sente medo, surpreende-se, assusta-se e, principalmente, 

tem suas estruturas e alicerces comprometidos devido ao abalo, estremecimento prazeroso. 

Nesse sentido, o poema de Quintana, ao apontar para as coisas mutáveis, já que se estabelece 

para além das águas estagnadas de sua realidade circundante, sugere que o mundo a que se 

refere é multifacetado, o permanente mundo multifacetado da existência. 

Na composição acima, chega-se à conclusão de que não só as coisas são intrínsecas, 

mas também o poeta é parte delas de forma irremediavelmente indissociável. O poema, que 

finalmente se escreveu na folha em branco, mostra-se a si mesmo como não fugitivo dessa 

realidade. Fazer parte da paisagem — aquela vista pelo ser racional como a outra coisa, não 

fazendo parte dela o indivíduo que observa — é reconhecer que o que faz o eu lírico é o outro 

e vice-versa. Nesse exercício plástico, próprio da pintura, acabam ambos, o eu lírico e o outro, 

numa pintura de uma única paisagem, que “está” e não “é” e em que predomina o verde, 

indicando um contínuo crescimento. Por isso, é possível afirmar que o poeta apreende a vida 

em movimento: “sempre em busca de nova descoberta”, “dançando na folhagem”, feito uma 

“paisagem” que vive a deriva de si, mas sem perder de vista o amanhã — o sonho: “Vago, 

solúvel no ar, fico sonhando…”, sujeito sempre prometido a mudanças: “E me transmuto… 

iriso-me… estremeço…/ Nos leves dedos que me vão pintando”. 

Trinta e seis anos depois da publicação do poema acima, o mesmo tópico volta a se 

repetir de forma original em Apontamentos de história sobrenatural (1976), em que a 

temática da pintura/desenho se repete:  

 

No retrato que me faço 
– traço a traço –  
Às vezes me pinto nuvem, 
Às vezes me pinto árvore… 

 
Às vezes me pinto coisas 
De que nem há mais lembrança… 
Ou coisas que não existem 
Mas que um dia existirão… 
 
E, desta lida, em que busco 
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– pouco a pouco –  
Minha eterna semelhança, 
 
No final, que restará? 
Um desenho de criança… 
Corrigido por um louco! 
(QUINTANA, 2005a, p. 393, O auto-retrato). 

 

No trabalho da arte pictórica, observa-se que seu esforço maior é em apreender o 

croqui ou, como no caso da arte moderna, destruí-lo. O croqui fornece, ao desenhista ou 

pintor, linhas rápidas e longas, para que se capturem os limites simétricos da forma do seu 

motivo. O esboço é feito ligeiramente, para que consertos e acabamento sejam feitos depois. 

O gênero retrato, na pintura, significa a expressão plástica do ser humano, como oposto à 

paisagem, em que o ser humano, quando encontrado, não é o motivo principal do trabalho; 

retrato também se opõe ao gênero natureza-morta, que indica que o motivo do trabalho é um 

objeto inanimado. “A primeira tarefa do artista que trabalha o auto-retrato consiste em 

depurar a expressão do rosto refletido […]” (BAKHTIN, 2003, p. 31). Assim, percebe-se, na 

primeira estrofe, a incapacidade de uma apreensão, que é percebida através da expressão “às 

vezes” nas duas primeiras estrofes.  

Quando se faz um croqui, se busca a linha ligeira, porém a feitura desse autorretrato 

no poema é feita traço a traço. Enquanto na linha ligeira a mão não desgruda do papel e o 

desenho acaba por ter contornos definidos, no traço a traço, a mão se desloca várias vezes, o 

contorno é interrompido como ainda a se decidir sobre as proporções do motivo, resultando 

num contorno com saliências. Feitas essas considerações, é possível inferir que, na primeira 

estrofe, o eu lírico não pretende fazer um croqui, mas, sim, o trabalho final: seu autorretrato. 

Já em “No retrato que me faço”, primeiro verso, o leitor se depara com uma voz lírica que 

possui pelo menos uma ambição: definir-se, acontece que esse desejo de definir-se é 

constantemente interrompido, é um trabalho que não se finaliza, pois ora o eu lírico se 

desenha uma coisa, ora se desenha outra. Nesse caso, ele não se deixa apreender pelo cogito 

cartesiano, por algo que se estabelece como certeza absoluta, porque se apresenta pela 

movência, ao fazer-se “nuvem”6, “árvore”7, “coisas”, o que diz, portanto, de uma existência 

que se quer mutável, plural, de difícil apreensão pela unidade, porque diverso.  

                                                 
6 Para J. E. Cirlot (1971, p. 50), a nuvem representa um estado intermediário, entre o mundo das formas e o 
mundo informe, um estado sempre em metamorfose, que escurece a qualidade imutável de uma verdade 
superior. 
7 Ainda conforme Cirlot (Ibid., p. 346), a árvore representa a imortalidade, a consistência e a regeneração das 
coisas.  
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O desenho da nuvem nunca possui contornos definidos. No poema acima, ela serve 

para mostrar que às vezes o eu lírico se encontra suspenso no ar, se moldando às outras 

nuvens ao sabor do vento na imensidão do céu. A nuvem nada mais é do que um estado 

intermediário da água. Interessante é que a água, em seu estado gasoso, é então resfriada de 

forma que acaba se assumindo entre o sólido (o gelo) e o gasoso (o vapor). A nuvem se 

encontra num estado ímpar. O desenho da árvore, por sua vez, mostra que o poeta está 

enraizado no chão, consciente do problema que é definir; igualmente à nuvem, na arte 

pictórica, a árvore não possui contornos definidos pelo número dos seus galhos e folhas. 

Nas artes plásticas, o ponto de fuga é um referencial para que convergem as outras 

linhas, visando criar uma idéia espacial mais realista. O ponto de fuga favorece a 

profundidade do desenho. Na segunda estrofe, percebe-se que o eu lírico, situado no presente, 

adquire simultaneamente dois pontos de fuga divergentes, o que termina acarretando uma 

constante deformação do nivelamento do desenho/pintura e uma profundidade múltipla: 

alternância constante do eu lírico que, situado no presente, se pinta no passado, na memória, 

ou no futuro, transformando-se em coisas que ainda estão por vir. Na difícil função de se 

definir, o eu lírico se apercebe da inconclusividade do seu trabalho se dá ao fato de que o 

passado não se foi totalmente e continua afetando seu contorno atual. Passado e futuro se 

mesclam ao presente de forma que sua apreensão pela unidade se torna impossível. 

Na terceira estrofe, percebe-se que procurar uma definição não é lazer nem uma 

atividade prazerosa: “E nesta lida em que busco/ pouco a pouco” A busca de uma identidade é 

uma labuta contínua, cheia de interrupções e pausas. A voz lírica do poema não tem pressa em 

encontrar pelo menos alguma coisa que a caracterize; por isso, procura lentamente, em todos 

os lugares e recantos. Se o eu lírico não possui nada em semelhança, isso é o resultado de um 

trabalho que, para autorrealizar-se, evita definir-se por completo e intenta, acima de tudo, ver-

se sob formas diferentes a cada novo momento. Sob esse ângulo de visão, o poema sugere a 

ideia de que a palavra/pintura é insuficiente para decifrar verdadeiramente o humano 

fecundante, as dimensões humanas para além da aparência física. A questão chega à 

superfície dos versos como se poeta dissesse que a natureza humana não é apenas complexa; é 

matéria que se oferece aos nossos olhos como enigma — sempre —, por isso mesmo 

indecifrável.  

Na última estância, o autorretrato é concluído e é o desenho de uma criança corrigido 

por um louco, o que se situa para além do pensamento legitimador de verdades absolutas, 

habituais, já que a loucura seria o contrassenso da racionalidade técnica. Sabe-se que, nos 
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primeiros anos da infância, quando a uma criança é dado um giz de cera ou um lápis, essa 

tentará desenhar coisas e o resultado dessa representação são linhas que se perpassam, que se 

misturam, causando a ausência de definição. O significado da criança no poema acima, 

porém, vai além.  

Durante os primeiros anos da infância, o mundo empírico ainda é regido pela 

imaginação. É, através da experimentação, que a criança vai percebendo o mundo, que é 

apreendido não como ele deveras é, mas como sua imaginação o cria. Contrastando a imagem 

da criança à do louco, conclui-se que, na mente dos dois, não há separação entre o mundo real 

e o imaginário. Ambos desconhecem a razão consensual que dicotomiza o mundo em 

racionalidade e loucura, uns governados pela sã consciência, e outros guiados pela loucura. 

Por exemplo, Freud (1856-1939) afirma que, na neurose e no surto psicótico, o ser passa da 

realidade à fantasia como se numa fuga e que, portanto, há um fluxo de consciência para uma 

realidade ideal (FREUD, 1996, p. 207). O médico austríaco também afirma que neuroses 

podem ser causadas pelo medo ou situações traumáticas (FREUD, 1989). 

Em Mario Quintana, o louco e a criança estão mais próximos da verdade. Eles são 

regidos pelo mundo da imaginação e dos sentidos, da livre criação, estando ambos livres das 

convenções sociais, que funcionam como referentes e podam o comportamento humano. Se a 

criança desenha à mão livre, não possuindo outro referencial, sua capacidade de apreensão 

terá por base somente aquilo que ela pode ver, sem interferência de padrões exteriores. O 

desenho da criança está mais próximo da verdade, porque ele é o resultado da sensibilidade 

sem intermediário. Da mesma forma, acontece com o louco juiz/crítico ao analisar o trabalho 

final. Ele se encontra desprendido de normas e convenções que possam afetar seu julgamento, 

o que vale dizer que a correção feita por um louco será tão-somente fundamentada na 

percepção de um cérebro inabitado por conceitos filosóficos ou padrões de sensibilidade. O 

desenho da criança corrigido por um louco representa o trabalho de um eu lírico que conclui 

que, na verdade, os padrões sociais, aqueles que elegem a “razão” como mantenedora de uma 

realidade certeira e precisa, não procedem. São, em efeito, esses padrões que se baseiam na 

razão que não tem fundamentação lógica, já que a realidade se processa de outra forma, quer 

dizer, aleatoriamente, e, assim, a mistura é o resultado de estímulos múltiplos que acaba, 

realmente, por não finalizar o ser.  

Michel Foucault (1926-1984) elucida, em seu História da loucura (2008), que a 

loucura “não é a perda abstrata da razão, mas a contradição na razão que ainda existe” 

(FOUCAULT, 2008, p. 513); o louco, de fato, restaura uma razão anterior. Se há uma razão 
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no presente, considerada preferível, o louco está sempre restaurando a natureza elementar do 

homem. 

 

O louco desvenda a verdade elementar do homem: esta o reduz a seus desejos 
primitivos, a seus mecanismos simples, às determinações mais prementes de seu 
corpo. A loucura é uma espécie de infância cronológica e social, psicológica e 
orgânica, do homem […]. A loucura começa com a velhice do mundo; e cada rosto 
assumido pela loucura no decorrer do tempo diz a forma e a verdade dessa 
corrupção. (FOUCAULT, 2008, p. 512). 

 

Durante o Renascimento, Desidério Erasmo (1467-1536), mais conhecido como 

Erasmo de Roterdã, escreve o célebre Elogio da loucura (2006). Nele Erasmo de Roterdã 

descreve dois tipos, o sábio e o louco. O sábio é o preterido por ser um indivíduo surdo à voz 

dos sentidos e por possuir um conhecimento artificioso, baseado nos livros dos antigos. O 

louco é louvado, porque é da loucura de onde provêm os prazeres da vida, incluindo a arte. O 

louco sempre aprende as suas próprias custas (ERASMO, 2006, p. 41). Para Arthur 

Schopenhauer (1788-1860), o pensamento adquirido por si, o genuíno conhecimento, 

encontra-se fora dos livros, e a muita leitura estupidifica e mecaniza o homem 

(SCHOPENHAUER, 2003, p. 138). Para Abbagnano (2007, p. 729), o louco de que fala 

Erasmo de Roterdã é o homem simples que se satisfaz nutrindo ilusões e esperanças e opõe-se 

aos ritos mecanizados da vida. Para Erasmo, o louco e a criança parecem-se; por vezes, um é 

tomado pelo outro: “Não é, sobretudo, porque carece de razão que essa idade nos distrai e nos 

diverte?”; e, mais adiante: “Por que Cupido é sempre criança? Por quê? É que, sempre 

brincalhão e brejeiro, não faz e não diz senão loucuras.” (ERASMO, 2006, p. 22, 26). A 

loucura é preferível porque ela é o único meio de se adquirir o conhecimento genuíno, sem 

regramento: “O sábio, com o nariz sempre colado nos livros dos antigos, aprende apenas 

palavras sutilmente combinadas; o louco, ao contrário, exposto constantemente a todos os 

caprichos da fortuna, aprende em meio aos revezes, penso eu, a conhecer a verdadeira 

prudência.” (ERASMO, 2006, p. 41). O homem sábio, satirizado por Erasmo, é aquele que só 

age de acordo com e para a “utilidade” das coisas. (ERASMO, 2006, p. 50). 

O louco é eleito pelo eu lírico como aquele que fará a última correção do autorretrato 

produzido pela criança. Entretanto, o mundo empírico sabe que o louco não possui uma 

consciência “lúcida” o suficiente para julgar, aliado ao fato de que muito provavelmente o 

louco concordaria com o desenho da criança, ou seja, com a não-definição. Para Octavio Paz, 

“A voz do poeta é e não é sua” (PAZ apud BECKER, 1996, p. 24). Resultado: a única certeza 

— o autorretrato — que se pode ter é que ela é incerta e abrange vários campos que 
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impossibilitam seu acabamento. Como diz Becker, é “[…] na consciência do poeta faz surgir 

o poema como cifra de uma visão alternativa do real, na qual inexiste qualquer intervalo ou 

ruptura entre o sujeito e o mundo”. (BECKER, 1996, p. 24). 

E, dessa forma, escolhendo louco e criança, Mario Quintana expressa sua visão 

estética da vida e a vida da sua estética. Esta deve ser contrária à estratificação, e aquela 

convergir no plural. “O auto-retrato” fala do não-acabamento humano, linhas que se 

perpassam e atravessam a modernidade para mostrar a indefinição do homem. 

 

 

1.2 Naturezas da linguagem 
 

 

Para Mario Quintana, o mundo não está dividido. As coisas se perpassam e se 

entrelaçam ao ponto de não mais ser possível enxergar seus limites. Aquilo que se encontra no 

texto literário, com efeito, já se encontrava adormecido em latência no leitor, o que faz o 

poeta é tão-somente revestir a ideia ou em outras palavras, produzir um corpo para aquelas 

antes dormentes: “Qualquer ideia que te agrade,/ Por isso mesmo… é tua./ O autor nada mais 

fez que vestir a verdade/ Que dentro em ti se achava inteiramente nua…” (QUINTANA, 

2005a, p. 219, XLVIII. Das Ideias). Para Barthes, além de tecido, o texto é prazer. O prazer 

do texto resulta de relações estreitas entre escritor e leitor:  

 

Se leio com prazer essa frase, essa história ou essa palavra, é porque foram escritas 
no prazer (esse prazer não está em contradição com as queixas do escritor). Mas e o 
contrário? Escrever no prazer me assegura – a mim, escritor – o prazer de meu 
leitor? De modo algum. (BARTHES, 2008, p. 9). 

 

Os versos quintanianos afirmam que a tarefa do autor é trabalhar uma estrutura que 

espelhe o indivíduo. Para tanto, o autor precisa conhecer o ser humano, analisá-lo, estudá-lo. 

Investigar como o quintanar pode atingir o prazer do leitor.  Isso implica dizer que a criação 

do autor não parte dele, mas do outro, isto é, foi a partir da observação da vida prática alheia 

que o trabalho artístico emergiu. Quando há uma correspondência entre obra e fruidor, há uma 

corroboração da obra como reflexo daquela alma. O autor, o artista e o poeta, então, se 

definem por sua sensibilidade, por sua visão de longo alcance e sua habilidade em mostrar ao 

homem uma imagem apartada dele, mas similar a ele. 
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A atividade artística da escrita é trazer coisas para com as quais o homem se 

identifique e possa dizer “esse sou eu”, retornar, ou despertar no homem uma imagem 

sensível dele mesmo que, às vezes, por falta de tempo ou oportunidade, o ser não o pode 

fazer. O poema “XLVIII. Das Ideias” também evidencia o fato de que o trabalho artístico 

seria vazio, se não houvesse a contribuição do fruidor. Este se depara com o trabalho artístico 

e dá-lhe sentido. Dessa maneira, a ideia não pertence ao poeta, mas à obra e ao fruidor. O 

autor é o terceiro elemento que fez esse encontro possível. Pela proposta encontrada em 

“XLVIII. Das Ideias”, o leitor conclui que logo a obra inteira pertence ao fruidor. O autor 

presenteia o fruidor com algo que esse último já possuía, só que antes de forma não-

organizada ou não-revelada.  

O filósofo russo Mikhail Bakhtin tomou como empreendimento estudar a cultura sob o 

prisma das minúcias da vida “como o sol se reflete em cada gota” (BAKHTIN, 1998, p. 29). 

Não há separação entre o domínio da cultura e o mundo prático: “[…] de fato, a vida não se 

encontra só fora da arte, mas também nela, no seu interior, em toda plenitude do seu peso 

axiológico: social político, cognitivo ou outro qual seja […]”. (BAKHTIN, 1998, p. 33). 

Em Mario Quintana, se observa essa ponte dialógica entre o eu e o mundo e entre a 

vida e a palavra inquieta: “O que elas dizem nunca têm sentido?/ Que importa? Escuta-as um 

momento./ Como quem ouve, entre encantado e distraído,/ a voz das águas… o rumor do 

vento…” (QUINTANA, 2005a, p. 220, LII. Do que elas dizem). O mote dos estudos 

bakhtinianos se resume à afirmação de que: “A alteridade define o ser humano, pois o outro é 

imprescindível para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das relações que 

ligam ao outro […] em síntese, diz o autor, ‘a vida é dialógica por natureza”. (BARROS, 

2005, p. 28).  

Nesse sentido, para Bakhtin, a vida se comunica em suas esferas formando a cultura; a 

comunicação é feita através da linguagem levando, o seu leitor a admitir que a linguagem seja 

o átomo responsável pelo desenvolvimento de toda cultura. 

 

Dotando a palavra de tudo que é próprio à cultura, isto é de todas as significações 
culturais (cognitivas, éticas e estéticas) chega-se bem facilmente à conclusão de que 
não existe absolutamente nada na cultura além da palavra, que toda a cultura não é 
nada mais que um fenômeno da língua, que o sábio e o poeta, em igual medida, se 
relacionam somente com a palavra. (BAKHTIN, 1998, p. 45). 

 

A linguagem, oscilando em todos os campos da vida humana e sendo o átomo da 

cultura, não é propriedade de um único sujeito, mas é “interindividual” (BAKHTIN, 2003, p. 

327), o que significa admitir que tanto o falante como o ouvinte possuem “direitos 
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ilanienáveis” sobre ela (BAKHTIN, 2003, p. 328). O ser individual só se completa em 

contraste com o outro. É a essa comunicação entre fronteiras, eterna definição da vida como 

indefinível e que está sempre para se completar, que Bakhtin chama de dialogismo. E essas 

concepções de um ser inacabado “[…] permitem conceber o dialogismo como algo inerente 

ao mundo em que vivemos […]”. (SCHNAIDERMAN, 2005, p. 17). 

O dialogismo compreende a natureza da consciência e da vida humana em que a 

autenticidade do homem se dá através do “diálogo inconcluso” (BAKHTIN, 2003, p. 349) e 

consequentemente  

[…] abala, sem dúvida a concepção clássica do sujeito cartesiano, circunscrito 
como uma identidade permanente, por ser já de início solidário de seu pensamento, 
explode em Bakhtin, através do sujeito kantiano, numa participação de vozes 
concorrentes, já que ele se acha, a partir de então, solidário das alteridades de seu 
discurso. (DAHLET, 2005, p. 81, grifo nosso).  

 

Adail Sobral (2007) chama atenção para o fato de que o termo dialogismo, presente 

tanto nos escritos de Bakhtin quanto nos dos participantes do seu círculo, se apresenta de três 

maneiras distintas8. Para Bakhtin e seu círculo, era necessário fugir de dois extremos: a 

apreensão transcendental do mundo pelo sujeito ou a separação entre sujeito e texto. Sua 

investigação estética estava propensa a observar que o texto estabelece limite fora de si 

mesmo e perpassa seu contexto muito além de somente dialogar com outros textos. O diálogo 

entre textos é chamado de intertextualidade, teoria desenvolvida pela búlgara Julia Kristeva 

(1941- ), baseada no conceito de dialogismo bakhtiniano. Com isso, ressalta-se que o 

dialogismo em Mario Quintana não é somente uma relação entre textos, mas entre todas as 

esferas da vida. 

Conceber a linguagem como promotora da cultura/vida valoriza o trabalho do estudo 

literário, em que a linguagem se reveste de forma concentrada. O dialogismo implica estar 

atento, procurar evidências e constatar no próprio objeto de estudo, o texto literário, que o 

discurso “não é individual, mas é um tecido de muitas vozes”. (BARROS, 2005, p. 33). Vozes 

que estão em constante remodelagem, vozes que foram principalmente produzidas no 

passado. Em Mario Quintana, nada há de novo na alma humana; o ser humano dá as mesmas 

voltas, e seu comportamento é sempre uma resposta ao ambiente que o cerca. 

                                                 
8 “a) como princípio geral do agir – só se age em relação de contraste com relação a outros atos de outros 
sujeitos: o vir-a-ser, do indivíduo e do sentido, está fundado na diferença; b) como princípio da produção dos 
enunciados/discursos, que advêm de ‘diálogos’ retrospectivos e prospectivos com outros enunciados/discursos; 
 c) como forma específica de composição de enunciados/discursos, opondo-se nesse caso à forma de composição 
monológica, embora nenhum enunciado/discurso seja constitutivamente monológico nas duas outras acepções do 
conceito”. (SOBRAL, A. Ato/atividade e evento. In: BRAIT, Beth. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 4. ed. São 
Paulo: Contexto, 2007.. p. 106). 
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Apesar das inúmeras alterações no padrão do comportamento humano e das distinções 

culturais que sempre houve, o ser humano, como indivíduo social, apresenta um 

comportamento que se repete, do Ocidente ao Oriente, e essa “estrutura” do comportamento 

humano, como preferia chamar o antropólogo Lévi-Strauss (1908-2009), permite dizer que, 

apesar das muitas vertentes filosóficas e artísticas defenderem a inexistência de uma raça 

humana e um padrão comportamental que transpusesse as eras, o ser humano ainda guerreia, 

chora, ri, ama, sente dor e saudades, percebe o belo, enciúma-se, sente fome, frio e lascívia. 

De certo, essas sensações são interações físicas e psíquicas que o seguem desde tempos 

imemoriais e são atestadas pela literatura dos antigos e também pela contemporânea. A 

história da arte e da literatura é um testamento de que o comportamento do homem é um 

circuito fechado: ele é sempre uma resposta às coisas que o cercam, o ser humano reage, 

física e psiquicamente, a estímulos que não mudaram: “Como o burrico mourejando à nora,/ 

A mente humana sempre as mesmas voltas dá…/ Tolice alguma nos ocorrerá/ Que não a 

tenha dito um sábio grego outrora…” (QUINTANA, 2005a, p. 219, XLVII. Do Exercício da 

Filosofia). O ser humano é um constante jogo de reajuste às coisas, e a arte, como parte 

integrante da natureza social do homem, não foge a essa regra. 

Mario Quintana pode ser perfeitamente lido através do dialogismo e também apresenta 

ideias convergentes aos estudos estéticos do francês Dominique Maingueneau e do italiano 

Umberto Eco (1932- ). Para Eco, a obra de arte, neste caso, o texto literário, é um “[…] todo 

orgânico, que nasce da fusão de diversos níveis de experiência anterior (ideias, emoções, 

predisposições a operar, matérias, módulos de organização, temas, argumentos, estilemas 

prefixados e atos de invenção. […]. [E que se apresenta como uma] estrutura aberta, que 

reproduz a ambiguidade do nosso próprio ser-no-mundo: pelo menos, como no-lo descrevem 

a ciência, a filosofia, a psicologia, sociologia […]”. (ECO, 2008, p. 28, 271).  

Para Maingueneau: “O sentindo da obra não é estável e fechado sobre si, constrói-se 

no hiato […]”, tornando imprudente classificar o contento interior de uma obra como 

conteúdo, pois a obra é atravessada por incontáveis condições (MAINGUENEAU, 2001, p. 

20-21), e, dessa forma, não se pode conceber a obra como um trabalho mecânico de 

representação ou cópia do real — mímesis aristotélica —, pois a linguagem é parte 

indissociável dum todo: “As obras falam efetivamente do mundo, mas sua enunciação é parte 

integrante do mundo que pretensamente representam.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 19, grifo 

do autor). 
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Como pode ser lido nos seguintes versos: “O poema é um objeto súbito:/Os outros já 

existiam…” (QUINTANA, 2005a, p. 285, O poema), Mario Quintana não se encontra distante 

do mesmo pensamento da produção crítica. Aí o eu lírico reflete sobre a natureza do poema 

que faz parte da dialogismo da vida e, em última análise, da linguagem. O poema possui a 

característica de ser repentino, inesperado e imprevisto. Entretanto, sua aparição não exclui a 

participação de todas as outras coisas que já existiam, vez que o poema é, com certeza, sobre 

alguma coisa ou alguém. O que o eu lírico também comunica é que a liberdade criadora da 

poesia está em constante trabalho de remodelar as coisas já existentes; por isso, o poema vem 

do existente e transmuta o que já existia. 

Logo, qualquer que seja a atividade estética, ela só é possível através do outro, e cada 

homem possui “uma necessidade estética absoluta do outro”. (BAKHTIN, 2003, p. 25, 33). A 

atividade estética seria como num jogo “a primeira regra de qualquer esporte é olhar direto 

para frente e não para si”. (BAKHTIN, 2003, p. 41). A presença do outro se faz necessária 

para a atividade estética, porque: “Não vivemos os sentimentos isolados (estes nem existem)”. 

(BAKHTIN, 2003, p. 73). No poema abaixo, Mario Quintana permite a compreensão da 

necessidade do outro para a feitura do homem e principalmente do poeta: 

 

Jamais deves buscar a coisa em si, a qual depende tão somente dos espelhos. 
A coisa em si, nunca: a coisa em ti. 
Um pintor, por exemplo, não pinta uma árvore: ele pinta-se uma árvore. 
E um grande poeta — espécie de rei Midas à sua maneira —, um grande poeta, bem 
que ele poderia dizer: 
— Tudo que eu toco se transforma em mim.  
(QUINTANA, 2005a, p. 280, A Imagem e os Espelhos). 

 

O poema é uma crítica aberta à coisa-em-si, noção filosófica que propõe a visão de 

uma coisa/situação independente das demais, cujo provável início foi com Descartes 

(ABBAGNANO, 2007, p. 177). O próprio título do poema é bastante sugestivo: “A Imagem e 

os Espelhos”, porque o homem só é consciente da sua imagem, quando ela é refletida em uma 

superfície, neste caso, o espelho. É, sempre, através de um segundo elemento, que o homem 

reconhece a sua figura. No primeiro verso, o eu lírico sugere ao leitor não buscar a coisa por 

ela mesma e nela mesma, pois qualquer coisa — emoção, objeto, conceito etc. — só existe na 

condição de como ela se reflete em outra coisa. Ou seja, qualquer que seja a coisa, ela só 

passa a existir num momento de interação. Portanto, ela se vê como coisa a partir de outro 

referencial que a reflete. Assim sendo, para o homem, convém que ele se enxergue na coisa e 

vice-versa, que faça a coisa ver-se nele. A mesma ideia continua no terceiro verso, em que o 
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exemplo do pintor que se vê na árvore pode também ser aplicado ao homem, que pode 

reposicionar o seu olhar visando observar como a coisa se adéqua à sua própria alma ou se 

distancia dela. Na última linha, o intercâmbio do recíproco reflexo é indicado como 

responsabilidade primordial para um poeta, que é fazer com que todas as coisas passem por 

ele e por ele sejam sentidas e, por isso, transformadas. Esse último verso revela que o poeta 

possui uma capacidade de ajustamento e moldagem superior aos outros homens. Ele seria, em 

tal caso, como a água no seu estado líquido, que se deixa moldar pelo formato de qualquer 

continente. 

Os quintanares, como conceitos do sensível, podem perfeitamente estar alinhados aos 

conceitos filosóficos de Bakhtin, Eco e Maingueneau. 

 

A obra, porém é viva e literalmente significativa numa determinação recíproca, tensa 
e ativa com a realidade valorizada e identificada pelo ato. Naturalmente, a obra é 
viva e significativa enquanto obra de arte […]. A obra é viva e significante do ponto 
de vista cognitivo, social, político, econômico e religioso num mundo também vivo 
e significante. (BAKHTIN, 1998, p. 30). 

 

Esses valores estéticos convergem à voz poética de Mario Quintana nos seguintes 

versos elucidativos: “Nada se perde; tudo muda de dono.” (QUINTANA, 2005a, p. 326, 

Lavoisier); “[…] O que eu queria dizer é que, se já nascemos geralmente com uma cabeça as 

ideias vêm de fora. São adquiridas depois, como chapéus. […]” (QUINTANA, 2005a, p. 840, 

Tudo quanto); “O criador — seja ele um romancista, um cineasta, um pintor, um poeta — não 

cria coisa alguma. E num mundo onde todas as coisas já existiam, o verdadeiro criador se 

limita apenas a mostrar tudo aquilo que os outros olhavam sem ver.” (QUINTANA, 2005a, p. 

841, Apenas). O humano, feito de tantos fragmentos, no entanto, não perde sua singularidade, 

pois “[…] cumpre não esquecer que o uso dos chapéus está fatalmente condicionado ao 

formato da respectiva cabeça. […]” (QUINTANA, 2005a, Tudo quanto), e passa a existir 

como ser único no momento de contraste com o outro. Em Mario Quintana, a arte também 

não seria diferente: “Um dos espantosos mistérios da poesia é que uma coisa só parece ela 

própria quando é comparada a outra coisa.” (QUINTANA, 2005a, p. 792, E as coisas, o que 

são?). 

O dialogismo como conceito estético permite ao homem uma abertura de consciência, 

por que ele pode perceber que é um ser não-acabado e que, para viver e participar do 

acontecimento estético, é necessário estar inacabado ou aberto a si mesmo, ou seja, o 

indivíduo sendo completado através do excedente da visão do outro (BAKHTIN, 2003, p. 11, 

23) não aniquila seu eu-próprio e sua originalidade. O ser, a linguagem e, por conseguinte a 
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obra é caracterizada por sua incompletude9. É esse jogo de incompletude que causa a tensão 

do quintanar e também faz germinar a atividade estética. Nesse instante, o indivíduo volta a si 

e observa de que forma a obra ajudou a completá-lo e de que forma ele também foi 

colaborador, participante, fator conclusivo para que a obra atingisse o objetivo a qual ela se 

dispôs. Aponta Mikhail Bakhtin: 

 

A atividade estética começa propriamente quando retornamos a nós mesmos e ao 
nosso lugar fora da pessoa que sofre, quando enformamos [sic] e damos acabamento 
ao material da compenetração; tanto essa enformação [sic] quanto esse acabamento 
transcorrem pela via em que preenchemos o material da compenetração, isto é, o 
sofrimento de um dado indivíduo, através dos elementos transgredientes [sic] a todo 
material da sua consciência sofredora, elementos esses que agora têm uma nova 
função, não mais comunicativa e sim de acabamento: a postura do corpo dele, que 
nos comunicava o sofrimento, conduzia-nos para o seu sofrimento interior,  torna-se 
um valor puramente plástico, uma expressão que encarna e dá acabamento ao 
sofrimento expresso, e os tons volitivo-emocionais dessa expressividade já não são 
tons de sofrimento; conduzia-nos para o seu sofrimento interior, torna-se um valor 
puramente plástico, uma expressão que encarna e dá acabamento ao sofrimento 
expresso, e os tons volitivo-emocionais dessa expressividade já não são tons de 
sofrimento; o céu azul, que o abarca, torna-se um elemento pictural, que dá solução 
e acabamento ao seu sofrimento. E todos esses valores que concluem a imagem dele, 
eu os hauri do excedente da minha visão, da minha vontade e do meu sentimento. 
(BAKHTIN, 2003, p. 25, grifo do autor). 

 

Em Mario Quintana, a apreensão estética da poesia se dá da mesma forma que o 

panteísmo10 apreende a deidade. Assim, é impossível não estabelecer um paralelo entre os 

quintanares e os versos de Walt Whitman (1819-1892): “Eu celebro a mim mesmo/ E no que 

eu acreditar você acreditará,/ Pois cada átomo que a mim pertence igualmente pertence a 

você.”11 (WHITMAN, 2008, p. 44, tradução nossa). 

Neste capítulo, observou-se que o dialogismo é inerente à vida e que esta, em Mario 

Quintana, se encontra perpassando inúmeras esferas. No tópico a seguir, será analisada, mais 

especificamente, a relação entre a poesia e o dialogismo. 

 

                                                 
9 “A obra, como a linguagem, nessa visão hermenêutica, nunca é fechada, ‘está por terminar’ permanentemente 
(ou seja, ao infinito) na linguagem, sendo que a própria linguagem e as coisas estão ligadas em uma imanência e 
uma presença fenomenológica que fazem do mundo, não um em si inalcançável por natureza, mas um organismo 
vivo, aberto, em expansão, cujo porvir-mundo depende de nós, de nossa leitura e de nossa constante 
representação.” (CALQUELIN, A. Teorias da arte. Tradução Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins, 2005. p. 
103). 
10 “Doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o 
universo, concebidos como realidades diretamente conexas ou como uma única realidade integrada, em 
antagonismo ao tradicional postulado teológico segundo o qual a divindade transcende absolutamente a realidade 
material e a condição humana.” (HOUAISS, A; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2119). 
11 “I celebrate myself/ And what I assume you shall assume,/ For every atom belonging to me as good belongs to 
you.” 
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1.2.1 Dialogismo e poesia 
 

 

Anteriormente concluiu-se que o ser está por definir-se como tal através da alteridade. 

As relações do ser com o mundo à sua volta aparecem em toda a poética quintaniana. Porém a 

alteridade, caracterizada como a formação do sujeito, não está excluída na confecção do 

tecido poético, já que este é imanente da própria vida concebida por Mario Quintana. Poesia e 

poema devem absorver o seu meio, não devem seguir, portanto, um ideológico afastamento da 

realidade dialógica como se pode ver a seguir: 

 

Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco e 
suficientes claros nas páginas impressas, para que as crianças possam enchê-los de 
desenhos – gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, 
automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas – que passarão também a 
fazer parte dos poemas… (QUINTANA, 2005a, p. 166, Da paginação). 

 

Acima, elucida-se o fato de que o poema não é um objeto protegido por uma redoma, 

acabado em si. O fato de o poema necessitar de margens largas comunica ao leitor que o 

espaço vazio tem um propósito, igualmente intencional, são as páginas deixadas em branco. 

Os espaços aparentemente vazios se destinam à complementação do poema através de 

desenhos, desenhos feitos por uma criança, que, por possuir a natureza exploratória da 

infância, pode acrescentar as mais inusitadas adições ao poema. Esses versos podem ser lidos 

como uma metáfora que propõe o texto poético como uma estrutura aberta, em que seu leitor 

deitará suas próprias interpretações e adicionará sua própria vivência. Por essa razão, o poema 

deve ser feito de forma a permitir as mais variadas adições. Estas nada mais são que o jogo 

dialógico, de maneira que o conteúdo impresso, apesar de comunicar algo através de uma voz, 

precisa de um acabamento que ele próprio não se pode dar. 

Como se está fazendo um paralelo entre a criação estética de Mario Quintana e o 

conceito de dialogismo, é possível, como leitor/pesquisador, passar por certo desconforto 

intelectual ao encontrar afirmações sobre o caráter monológico da poesia.12 É sensato 

ponderarmos um pouco sobre esse conceito durante este tópico.  

                                                 
12 Analisar a obra de Mikhail Bakhtin, sem estar inteirado da fidelidade do total, é um algo que acarretará má 
compreensão da sua teoria. Fazer uso de um enunciado fora do seu contexto significa excluir o conjunto de 
arquétipos que levam à formulação do dialogismo. Quando, por exemplo, se lê que: “Na maioria dos gêneros 
poéticos (no sentido restrito do termo), conforme já afirmamos a dialogicidade interna do discurso não é 
utilizada de maneira literária, ela não entra no ‘objeto estético’”. (BAKHTIN, M. Questões de literatura e de 
estética: a teoria do romance. 4. ed. São Paulo: UNESP; Hucitec, 1998. p. 93) e “O mundo da poesia que o poeta 
descobre, porquanto mundo de contradições e de conflitos desesperados, sempre é interpretado por um discurso 
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Às vezes, a incompreensão da crítica literária se dá por Bakhtin fazer uso do termo 

dialogismo significando polifonia. Já foi visto no capítulo anterior que o termo dialogismo 

pode definir no mínimo três funções na teoria bakhtiniana. Em algumas passagens, percebe-se 

que, ao discorrer sobre o texto poético, o dialogismo também remete à polifonia, ou seja, à 

presença de vozes plurivalentes no discurso13. 

Entender que Bakhtin definiu a poesia como monológica como oposto ao dialogismo é 

dizer que a poesia é antidemocrática. É necessário entender que monológico nos sentidos 

apresentados acima se opõe à polifonia.  

 

Como a noção de diálogo (em sentido estrito e metafórico) tornou-se 
extraordinariamente cara ao nosso tempo pela idéia democrática que lhe parece 
intrínseca, a definição bakhtiniana de poesia pode causar estranheza num primeiro 
momento. (TEZZA, 2006, p. 203). 

 

Em primeiro lugar, é preciso recuperar o que significa o termo dialogismo: 

“Dialogismo é uma categoria essencial da natureza da linguagem, antes de qualquer coisa, 

antes mesmo que a linguagem entre no universo estético […]” (TEZZA, 2003, p. 232). Como 

já explorado neste estudo, o dialogismo não é homogêneo na própria concepção bakhtiniana, 

o que facilitou a este estudo constatar por meios técnicos o que Mario Quintana enfatizou em 

sua obra por meios artísticos: que o ser enquanto participante da vida e da linguagem precisa 

do outro para se completar. 

Mas o que viria a ser o termo monologismo esteticamente falando? O monologismo 

não é o antagônico ao dialogismo, mas faz parte dele. Para o próprio filósofo russo, o 

monologismo é a “negação da isonomia entre as consciências em relação à verdade 

(compreendida de maneira abstrata e sistêmica). […]” (BAKHTIN, 2003, p. 339). O termo 

                                                                                                                                                         
único e incontestável.” (Ibid., p. 95). É completamente possível se entender que: a) a poesia é monológica; b) o 
discurso poético encontra-se sobre a circunscrição de uma única voz que não permite a participação de outra e c) 
o discurso poético é um discurso submetido por alguém para algum fim. 
13 A título de ilustração desse argumento, leiam-se as seguintes passagens: “Nos gêneros poéticos (em sentido 
restrito) a dialogização natural do discurso não é utilizada literariamente, o discurso satisfaz a si mesmo e não 
admite enunciações de outrem fora de seus limites. O estilo poético é convencionalmente privado de qualquer 
interação com o discurso alheio, de qualquer ‘olhar’ para o discurso alheio. Igualmente alheio ao estilo poético é 
qualquer tipo de ‘olhar’ para as línguas de outrem, para a possibilidade de um vocabulário diferente, de outra 
semântica, de outras formas sintáticas e de diferentes pontos de vista linguísticos. […]. A poesia é definida pelas 
idéias de uma linguagem única e de uma única expressão, monoligacamente fechada. Estas idéias são imanentes 
aos gêneros poéticos com os quais ele trabalha. Isto determina os métodos de orientação do poeta no seio de um 
plurilinguismo efetivo. O poeta deve possuir o domínio completo e pessoal de sua língua e submetê-los todos às 
suas intenções e somente a elas. Cada palavra deve exprimir de maneira espontânea e direta o desejo do poeta; 
não deve existir nenhuma distância entre ele e suas palavras. Ele deve partir da linguagem como um todo 
intencional e único: nenhuma estratificação pluridiscursiva e muito menos plurilíngue deve ter qualquer reflexo 
marcante sobre sua obra poética.” (Ibid., 1998, p. 94, 103). 
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isonomia se refere à linguagem que é “governada” por uma mesma lei que não distingue e que 

equipara vozes. No caso da poesia, nega-se a dar direito de expressão a outras vozes: “[…] O 

que se opõe nitidamente a monológico, para Bakhtin, é o termo polifônico […]” (TEZZA, 

2003, p. 231). Assim, existem três conceitos essenciais: dialogismo, polifonia e monologismo. 

Monologismo, com caráter ético, é o antônimo de dialogismo, visto que nega a interação. O 

monologismo, quando guarda traços estéticos, será antônimo de polifonia, sempre que negar a 

presença de duas vozes independentes no discurso. 

A leitura não-atenciosa do texto bakhtiniano pode levar seu leitor a rotular, 

erroneamente, a poesia como desfavorecida. Entretanto, deve primeiro investigar qual o 

significado de monologismo e em que contexto esse conceito aparece, como também de que 

forma o discurso poético se transforma numa “voz autoritária”, desvencilhando-se da voz 

alheia14. 

O que distingue o texto poético para o romance, consoante Bakhtin é a forma como o 

gênero se relaciona ou apreende a linguagem. É quando, por exemplo, o filósofo russo se 

refere ao “[…] estilo poético em sentido restrito, que metaforicamente chamaríamos de ‘pura 

poesia’, e na outra ponta o estilo prosaico também em sentido restrito, a ‘pura prosa’. Entre 

um limite e outro se realiza a literatura” (TEZZA, 2003, p. 255). Não significa 

necessariamente que os gêneros são estáveis ou que não possam se fundir: “É preciso 

relembrar, entretanto, que estamos falando de um continuum estilístico, que vai do ‘extremo 

poético’ ao ‘extremo prosaico’. Nesse leque, o limite poético máximo consolidaria o máximo 

de centralização linguística […] a ponto de às vezes se tornar uma voz ‘autoritária, dogmática 

e conservadora’, nas palavras de Bakhtin.” (TEZZA, 2006, p. 205), o que implica que a 

situação é hipotética. A expressão “em sentido restrito” é uma forma de ilustração imódica 

para exemplificar de que forma os gêneros prosaicos e poéticos apreenderiam a linguagem. 

                                                 
14 Cristovão Tezza (Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo. Rio de Janeiro: Rocco, 2003) 
aponta para o fato de que nas duas décadas anteriores das concepções bakhtinianas acerca das faculdades do 
romance polifônico, o gênero havia se transformado numa sorte de “patinho feio” nos estudos literários. 
Restaurar o valor do gênero prosaico, talvez tivesse exercido grande papel de importância nos estudos de 
Mikhail Bakhtin como forma de evitar a abstração dos estudos literários daquela época que ao separar a 
linguagem do seu habitat ocorreria no erro de não chegar ao real significação do estudo. Boris Schnaiderman 
reflete sobre a necessidade de melhor compreender o conceito do dialogismo: “Durante muito anos, fiquei me 
debatendo com a afirmação bakhtiniana de que a poesia é essencialmente monológica. Isso me parecia absurdo e 
se chocava com formulações de V. Vinogradov, que percebia na poesia de Akhmatova, ainda antes da teorização 
de Bakhtin sobre dialogismo e polifonia, uma expectativa tensa em relação ao outro, um discurso que dependia 
do discurso do interlocutor. Mas, no caso de Bakhtin, qualquer afirmação não anula a possibilidade de outra 
diametralmente oposta. Não se tem aí, de fato, uma contradição do autor, mas a ocorrência de discursos 
múltiplos em sua manifestação”. (SCHNAIDERMAN apud TEZZA, Op. cit., p. 230). 
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Essa apreensão é parte integrante da disputa de duas equipes que jogam o mesmo jogo: 

o da linguagem. Em seu interior, existem regras claras e próprias: cada equipe deve capturar a 

linguagem para si. Assim, a disputa prossegue com as duas equipes simultaneamente tentando 

enlaçar a linguagem. A metáfora utilizada aqui representa as duas forças controladoras da 

linguagem nomeadas por Bakhtin de forças centrípetas e forças centrífugas. As forças 

centrífugas prestam para descentralizar a linguagem, como, por exemplo, o cantador de cordel 

nas feiras ou a linguagem da rua. Já as forças centrípetas são aquelas que servem para 

centralizar a linguagem, v.g., a “canonização” de certos textos e autores pela sociedade. A 

linguagem vive simultaneamente essas duas forças. Ao mesmo tempo em que se faz 

necessária uma padronização da língua, a linguagem também se mostra dissolvida em jargões 

de classe, gírias, dizeres locais entre outros usos da linguagem em que ela própria foge de 

qualquer padronização total: “Sempre que falamos da palavra, em Bakhtin, é preciso ter em 

mente a natureza do seu momento verbal e os seus constituintes; e o fato essencial de que a 

palavra não ‘se torna dupla ao ser colocada no jogo social; ela ‘é dupla’”. (TEZZA, 2003, p. 

254)15. Contudo, lembra esse autor que o conceito de centralização da língua é muito 

complexo para simplesmente chamá-lo de autoritário16. 

Outro ponto perigoso seria admitir que, para Bakhtin, os gêneros encontram-se 

divididos categoricamente em prosa ou poesia (TEZZA, 2003, p. 197). Há de se recordar 

também Bakhtin fez uso de poemas para constatar a presença do dialogismo17. 

                                                 
15 Tezza acredita que, para Bakhtin, a própria função desses distintos gêneros provém de eventos históricos aos 
quais o gênero poético e o gênero prosaico se predispuseram a cumprir ao mesmo tempo em que esses 
acontecimentos históricos também se incumbiram de maturar esses gêneros. Ao mesmo tempo em que a poesia 
em vernáculo, durante a Idade Média, foi elevada à categoria de “cânon gramatical, artístico, burocrático, 
político, nacional” por necessidades sociais de nações emergentes e suas consolidações como estado, o romance 
andava paralelo a linguagem das feiras, das ruas, das praças, do povo, nutrindo-se de “forças descentralizantes” 
(TEZZA, 2003, p. 256, 260). 
16 “Há quem diga que o conceito de poesia em Bakhtin é parcial e preconceituoso em relação às qualidades da 
prosa, por contrapor valores tão caros ao nosso tempo como ‘centralização’ (a autoridade de um único ponto de 
vista) e ‘descentralização (multiplicidade de pontos de vista) ou, mais tecnicamente, ‘arte monológica’ e ‘arte 
dialógica’, e portanto a poesia seria ‘inferior’ à prosa. Mas uma releitura cuidadosa dos termos em que Bakhtin 
coloca a questão  como modos distintos de apropriação da linguagem, dentro de um quadro em que a 
linguagem é essencialmente dupla — e, igualmente, um olhar atento à poesia maior contemporânea, como 
nesta amostra de Paulo Henrique Britto, demonstrará que, longe de promover uma redução mecânica da 
questão, o mestre russo abriu um novo caminho de investigação do discurso poético […]” (TEZZA, 2006, p. 
215, grifo nosso). 
17 “Curiosamente, Bakhtin dirá que a melhor maneira de clarificar a disposição arquitetônica do mundo na visão 
estética em torno de um centro de valores, isto é, o ser humano mortal, é apresentar uma análise de forma-e-
conteúdo de alguma obra particular – e então ele apresenta não um texto de prosa, mas ‘o poema lírico 
Separação (Razluka), de Pushkin’. Curiosamente porque, justo na primeira análise literária que encontramos em 
toda a sua obra, esta não um exemplar da prosa romanesca que o tornaria célebre como teórico, mas um poema.” 
(TEZZA, Op. cit., p. 200). 
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Para Bakhtin, a construção do texto extrapola a questão literária18. Não significa que a 

linguagem se resuma ao texto literário ou que nele se encerre o dialogismo. O texto literário é 

tão-somente um ponto de partida para se observar o comportamento da linguagem em dada 

circunstância. A intertextualidade de Kristeva se fundamenta na feitura do texto como 

consequência de outros textos. 

Sob o ponto de vista que a poesia é monológica — esteticamente entendendo 

monologismo como uma forma da apreensão da linguagem; em que nessa apreensão da 

linguagem ela, de certa forma, precisa se isolar —, sim, Bakhtin está correto, pois “toda 

manifestação estética, todo objeto estético pressupõe algum isolamento” (TEZZA, 2003, p. 

261). Entretanto, para ele, tal isolamento do momento da produção poética não significa que a 

produção não seja participativa do todo dialógico19. Esses conceitos ajudam a compreender 

melhor o quintanar abaixo: 

 

Os poetas não são azuis nem nada, como pensam alguns supersticiosos, nem sujeitos 
a ataques súbitos de levitação. O de que eles mais gostam é estar em silêncio – um 
silêncio que subjaz a quaisquer escapes motorísticos ou declamatórios. Um 
silêncio… este impoluível silêncio em que escrevo e em que tu me lês. 
(QUINTANA, 2005a, p. 525, Pequeno esclarecimento). 

 

Dentre as muitas coisas que “Pequeno esclarecimento” diz, duas são as que interessam 

a este tópico: a) ao escrever o poeta isola-se no silêncio e b) o silêncio não exclui o caráter 

dialógico entre poeta e leitor. Dito de outra forma, a poesia é monológica e dialógica ao 

mesmo tempo. A poesia é monológica, porque, na escritura, o poeta se isola para reunir suas 

impressões no poema: “silêncio em que escrevo”, o mundo se torna agrupável na voz singular 

do poeta. A poesia também é dialógica, porque, além de ter recolhido impressões do seu 

derredor, a mensagem do poeta interage com um leitor, que, por sua vez, interage com o 

poema: “silêncio em que escrevo e em que tu me lês”. 

                                                 
18“As relações dialógicas — fenômeno bem mais amplo do que as relações entre as réplicas do diálogo 
expresso composicionalmente — são um fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem humana e 
todas as relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e importância.” 
(BAKHTIN, 2008, p. 47); “[…] vai ficando mais ou menos visível que Bakhtin está tomando o discurso 
literário como ponto de partida para a discussão de tópicos da linguagem que vão transcender em muito os 
limites de um ‘gênero’ (o gênero narrativo, por exemplo).” (TEZZA, 2006, p. 196). 
19 O discurso bivocal em prosa é ambíguo. Mas o discurso poético em sentido estrito é igualmente ambíguo e 
polissêmico. É nisso que está a sua diferença fundamental do discurso-conceito, do discurso-termo. O discurso 
poético é um tropo que exige que se percebam nele os seus dois sentidos.” (BAKHTIN, 1998, p. 130). 
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De acordo com Bakhtin, a língua está acima da poesia, mas é só na poesia que pode 

revelar sua totalidade20. Isso porque “[…] nenhuma obra de arte é realmente ‘fechada’, pois 

cada uma delas congloba, em sua definitude exterior, uma infinidade de ‘leituras’ possíveis.” 

(ECO, 2008, p. 67). A poesia, não é fechada em si, possui a responsabilidade de ser 

“polissêmica” (BAKHTIN, 1998, p. 130). “Para Bakhtin, o poético é a expressão completa de 

um olhar sobre o mundo que chama a si a responsabilidade total de suas palavras.” (TEZZA, 

2006, p. 215). O interesse deste tópico foi entender o termo monologismo como antônimo de 

polifônico e não de dialógico, portanto, um conceito estético21. 

Na poética de Mario Quintana, a concepção de que a poesia é uma forma diferente de 

apreensão da linguagem também é evidente. O poeta gaúcho propunha que as coisas 

importantes deveriam ser expressas através da arte e que algumas delas só devem encontrar 

seu lugar na arte. Nota-se a consciência de que a poesia é uma forma de se dizer algo 

direcionado, que se fosse dito em uma conversa com a presença de várias vozes — e vários 

ouvidos —, não surtiria o efeito esperado, rememorando o conceito bakhtiniano de que a 

poesia é uma apreensão centrípeta da língua, o que também pode ser observado no poema a 

seguir: 

 

Há certas coisas que não haveria mesmo ocasião de as colocarmos sensatamente 
numa conversa — e que só num poema estão no seu lugar. Deve ser por esse motivo 
que alguns de nós começamos, um dia, a fazer versos. Um modo muito curioso de 
falar sozinho, como se vê, mas o único modo de certas coisas caírem no ouvido 
certo. (QUINTANA, 2005a, p. 244, Limites da conversação). 
 

Somado a isso, observa-se que o material do poeta é essencialmente a linguagem. A 

“misteriosa palavra” do poema a seguir pode traduzir os segredos da vida dialógica a que ela 

também pertence, ou seja, suas origens, suas ligações com diversas áreas, com palavras 

relacionadas, com ela mesma; a palavra que se estende além da sua esfera, diversa e una. 

                                                 
20 “É só na poesia que a língua revela todas as suas possibilidades, pois ali as exigências que lhe são feitas são as 
maiores: todos os seus aspectos são intensificados ao extremo, alcançam seus limites; é como se a poesia 
espremesse todos os sucos da língua que aqui se supera a si mesma.” (BAKHTIN, 1998, p. 48). 
21 Em alguns momentos do seu trabalho, Bakhtin faz críticas aos estudos da linguagem e a outros campos por 
estarem fechados em si, por não levarem em consideração contextos, conjunções e extraposições de fronteiras 
que, sem dúvida, veiculam a formação do texto, para tanto ele também utiliza o termo monológico, como, por 
exemplo: “O monologismo do pensamento nas ciências humanas. O linguista se habituou a perceber tudo em um 
contexto fechado único (no sistema da língua ou no texto linguisticamente interpretado, não correlacionado 
dialogicamente com o outro, com o texto não responsivo), e ele está evidentemente com a razão.” (Idem, 2003, 
p. 47). Entretanto, observa-se acima que o termo monologismo já não possui a função de descrever de que forma 
a apreensão da linguagem se dá esteticamente. Nessas passagens, o termo monológico indica o caráter relapso e 
fechado de investigações que se isolam renegando a realidade dialógica, semelhantemente à crítica que Mario 
Quintana fez em relação aos estudos literários na academia, é somente neste sentido que o termo monológico se 
opõe ao termo dialógico. 
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[…] Nem faltará algum leitor metido a profundo que me julgue à tona das coisas ao 
me ver tão ocupado com palavras. Escusado lembrar-lhe que a poesia é uma das 
artes plásticas e que o seu material são as palavras, as misteriosas palavras… […] 
(QUINTANA, 2005a, p. 270, Palavras). 

 

É possível notar em Quintana que a poesia pura não existe, percepção também 

bakhtiniana, consoante Tezza, vez que os gêneros “em sentido restrito” não existem. A poesia 

pura, isolada da própria linguagem e das diversas coisas que a cercam seria “um filosofema 

utópico” (BAKHTIN, 1998, p. 95).  

Através de Stephen Hawking (1942- ), sabe-se que a estrela ao nascer se chama poeira, 

chega à sua maturidade e depois à velhice, quando é denominada gigante vermelha. Por fim, a 

gigante vermelha morre numa explosão. Nesse instante, muita energia é irradiada. Aí a estrela 

é chamada de supernova. Esse astro, como tudo no universo, modifica-se. Seu do seu núcleo 

remanescente vira uma esfera cuja massa alcança gravidade “uma centena de milhares de 

vezes a massa do sol”.22. (HAWKING, 1998, p 99, tradução nossa). Nessa fase, aquilo que 

antes era uma estrela, agora se chama buraco negro. O buraco negro suga tudo à sua volta, 

apreendendo, absorvendo todas as coisas como um poderoso ímã, alterando aquilo que 

chamamos de tempo e espaço. Em Mario Quintana, as pessoas e as coisas — incluindo as 

palavras, a obra de arte, a poesia —, são como “buracos negros”, a elas se adicionam 

experiências múltiplas que estão fadadas a eternamente aspirar outras coisas para si. 

Porém a ideia de só absorver contrariaria a natureza dialógica da vida e da linguagem 

e, com maior razão, da poesia. Hawking, no entanto, propõe que, depois de muito ter 

absorvido, a estrela morta, o buraco negro, chega ao seu fim, desaparecendo “em uma 

tremenda explosão final, equivalente a explosão de milhares de bombas atômicas.”23 

(HAWKING, 1998, p. 111, tradução nossa). Não seria também assim a vida ou a atividade 

estética? Depois de tanta absorção, o ser ou a obra explode, retornando tudo que foi tomado, 

agora misturado de forma intrínseca, seu produto vagando novamente no espaço esperando 

ser absorvido por outro buraco negro. Alguma informação da natureza do buraco negro 

ajudará a compreender o poema “O pobre do espaço”: 

 

O espaço é cheio de buracos: nós, as coisas, os mundos. A perfeição seria o espaço 
puro, fica ele a pensar com os seus buracos… Mas isso, Sr. Espaço, é uma coisa tão 
impossível como a poesia pura. (QUINTANA, 2005a, p. 240, O pobre do espaço). 

 

                                                 
22 “a hundred million times the mass of the Sun”. 
23 “in a tremendous final burst of emission, equivalent to the explosion of millions of H-bombs.” 



50 
 

 
 

Em “O pobre do espaço”, é possível ler que o eu lírico, metalinguisticamente, 

contrasta dois espaços. O espaço da vida/poesia que é feito buracos negros, ou seja, é um 

ponto para onde converge tudo ao redor e o Sr. Espaço, ironia destinada a toda forma de 

delimitação. Portanto, o espaço feito de buracos negros é distinto daquele idealizado espaço 

como área limitada. Outro fator importante para se observar nesse poema é que, dentro do 

buraco negro, o tempo não existe, a gravidade é tão forte que quando uma coisa se move para 

cima, por maior que seja o esforço, ela é automaticamente recolocada na sua posição inicial, 

fazendo com que o passado, o presente e o futuro coexistam no mesmo momento. Para Mario 

Quintana, o ser humano, a vida e a atividade estética são únicos, como a estrela morta, que 

existe tomando para si coisas que estão a sua volta, inclusive o próprio tempo. Não existe 

poesia que não tenha recebido contribuição de alguma forma. O espaço poético não é formado 

por definidas constelações ou sistemas solares fixos. A poesia é dialógica, e sua atividade 

estética também. O Sr. Espaço é o pobre do espaço e será miserável todo aquele que se limita 

e que portanto deixa de enriquecer-se. 

As reflexões do poeta apontam para a recusa da ideia da arte pela arte, pois a poesia 

pura seria algo ilusório, ainda que ele trabalhe o poema à luz de questões metalingüísticas, 

deixano ver o modo como é concebido o poema. Ou seja, nem sociologismo puro nem estética 

pura, mas uma terceira via, a que leva o crítico a observar como o estético se articula com o 

social. Verificar como aspectos do mundo histórico e social se dissemina no objeto estético, 

no poético. Nesse caso, é buscar relações entre a experiência factual e a experiência fictícia, 

imaginária, poética, como se pode ler nos versos a seguir: “A poesia pura? Coisa tão 

impossível como a imaginação pura. Ambas se compõem de resíduos, detritos, restos de maré 

vazante… Mas sabe lá o que pode um mágico extrair daí!” (QUINTANA, 2005a, p. 681, 

Poesia Pura). 

 

 

1.3 Tensão 
 

 

O dialogismo bakhtiniano se estabelece no permanente jogo do reajuste: “[…] Diálogo 

no sentido bakhtiniano que não tem nada de harmônico e que é muito mais uma arena. 

Discussões, discordâncias, mas também um profundo entendimento.” (AMORIN, 2006, p. 

107). Uma batalha travada entre aquilo que é particular e o que é universal. Nem sempre esse 
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jogo é convergente, e pode, certamente, discordar daquilo que é do outro, o que não deixa, 

entretanto, de ser também um diálogo. 

Nessa arena onde se encontram a vida e a linguagem, visando construir sua própria 

identidade, o ser se reflete e se refrata no outro. O constante reajuste no ser em função do 

outro é também um constante reajuste de verdades. Mas afinal, o que é a verdade? “Para a 

crítica dialógica, a verdade existe, mas não a possuímos.” (TODOROV, 2003, p. XXXI). Ao 

fato da verdade não ser possuída por nenhum dos lados nem por indivíduo algum leva a 

concluir que a verdade é simplesmente uma só: o constante reajuste, sua eterna procura pelo 

reajuste. 

 

Portanto, no contexto das ideias benjaminianas e bakhtinianas, a verdade está na 
tensão entre o universal e o particular e a sua busca pauta-se na leitura monadológica 
do particular. Contudo, a leitura do particular como mônada só é possível porque o 
particular comporta uma dimensão alegórica, quer dizer, não se esgota em si mesmo, 
pois ao falar de si, fala de outra coisa que não ela mesma. (JOBIN E SOUZA, 2005, 
p. 326). 

 

Mesmo para o próprio sujeito, há momentos em que ele mesmo não se possui. Bakhtin 

cita o exemplo do momento do nascimento, quando o ser é frágil, incapaz de efetuar suas 

escolhas; outras pessoas escolhem por ele, decidem seu destino. A vida, ao mesmo tempo em 

que pertence, também não pertence ao recém-nascido. Outra amostra dada pelo filósofo russo 

é quando o sujeito morre; o próprio corpo pertence e não pertence, simultaneamente, ao 

indivíduo.  

Esse é o embate do dialogismo: estar inacabado. Para tanto, o poeta deve dispor de 

flexibilidade; no jogo do contínuo reajuste, tudo vale, quando necessário para a apreensão da 

poesia. No poema à frente, percebe-se que o eu lírico quintaniano reconhece a poesia como a 

verdade e que a esta necessariamente envolve contradições. Uma ideia contraditória seria 

outra extremidade da verdade; sem contradições não existe a verdade, pois verdade/poesia faz 

parte de um incansável jogo de readaptação: 

 

… mas o que eles não sabem levar em conta é que o poeta é uma criatura 
essencialmente dramática, isto é, contraditória, isto é, verdadeira. E por isso é que o 
bom de escrever teatro é que se pode dizer, com toda a sinceridade, as coisas mais 
opostas. Sim um autor que nunca se contradiz deve estar mentindo. (QUINTANA, 
2005, p. 251, Contradições?). 

 

Entretanto, o fato de estar inacabado não significa um aniquilamento do ser como 

próprio sujeito individual, também capaz de adicionar, de acrescentar e de sobrepor suas 
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próprias contribuições a outro indivíduo. Para Bakhtin, o que se perde é uma personalidade 

fechada, justa, sem elasticidade, o que não significa que o ser deixe de ser ele 

permanentemente próprio, mantendo suas peculiaridades, que é resultado de uma soma de 

vários outros quadros, que dificilmente será igual àquela pertencente ao outro indivíduo, 

indicando o estágio do reajuste constante: “A perda de mim mesmo não é uma separação de 

mim mesmo […]” (BAKHTIN, 2003, p. 95). 

A linguagem também, como constituinte da vida, não foge a essa regra. A apropriação 

constante daquilo que é do outro para agora pertencer ao ser é visualizada através do próprio 

uso das palavras, ditos populares, cadência da voz, no conhecimento tecnológico da 

sociedade, no encontro em culturas e/ou culturas de línguas diferentes: “Nesse encontro 

dialógico de duas culturas elas não se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua 

unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente.” (BAKHTIN, 2003, 

p. 366, grifo do autor). 

Como já observado, segundo Bakhtin, a obra literária tem como material constituinte a 

linguagem. Essa observação implica que o texto literário possui a mesma natureza dialógica. 

A literatura, ao mesmo tempo em que é única, é também formada de vários outros enlaces 

prévios. Quando contrastada, percebe-se como singular ao mesmo tempo em que se abre para 

receber a experiência pregressa do leitor e também contribui para ela. A obra literária não 

fugiria à mesma natureza dialógica da vida/linguagem: “A obra propõe-se como estrutura 

aberta, que reproduz a ambiguidade do nosso próprio ser-no-mundo […] tensão dialética de 

domínio e alienação, centro de possibilidades complementares.” (ECO, 2008, p. 271). Em 

outras palavras, não se trata de dizer que o texto literário perdeu seu próprio caráter de posse, 

de ente singular, ele continua a ser único, mas ao mesmo tempo, assim como a linguagem, o 

texto literário está em tensão interna e externa em relação às diferentes épocas, à linguagem e 

ao próprio homem: “A pertinência ao campo literário não é, portanto, a ausência de qualquer 

lugar, mas antes uma negociação difícil entre o lugar e o não-lugar, na localização parasitária, 

que vive da própria impossibilidade de se estabilizar.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 28). 

O que é meu e o que é do outro? Como pode um escritor, neste caso, um poeta, trazer a 

novidade, ao mesmo tempo em que carrega nas costas toda uma tradição literária fruto do 

trabalho de tantos outros escritores como ele? A questão em Quintana não resolvida em 

Bakhtin, pode até ser explicada à luz da teoria que ele discute: “[…] Como a gente não 

pudesse dizer que 2 e 2 são 4 só porque outros já disseram antes![…]” (QUINTANA, 2005a, 

p. 713, Raul Bopp). Ou seja, o ser individual não se perde mesmo em relação ao que é de 
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posse de outro. A verdade, na metáfora da soma, indica que o ser humano pode, através de 

diferentes meios ou não, chegar à mesma conclusão sobre algo, o resultado da soma é coisa 

que pertence a todos, não somente a um indivíduo. A tensão dialógica do que é do outro e do 

que é individual se manifesta na poética de Mario Quintana. Segundo Becker, “instaura-se 

então no poema uma tensão entre a palavra (e seus significados convencionais) e a nova 

visão, virtualmente inexprimível, que o poeta quer nos apresentar, o poema é ele próprio essa 

tensão, esse paradoxo.” (BECKER, 1996, p. 119). Complementar é a lição de Ricardo Daunt: 

 

[…] Procedimentos de arte são por sua natureza um bem comum, não importa que 
os tenha descoberto […] a absorção de processos de arte é um acontecimento 
próprio da natureza da arte e de sua gestão econômica de meios, e ocorre a cada 
instante em que é pensada. (DAUNT, 2004). 

 

O lugar do poeta nos tempos modernos, neste caso, o lugar de Mario Quintana é 

reconhecer, antes de tudo, um dos seus atributos: o de criador. O criador moderno, contudo, 

ao possuir o legado do passado, deve reconhecer que: “O seu significado, a sua avaliação, é a 

avaliação da sua relação com os poetas e os artistas mortos. Não se pode avaliá-lo sozinho; é 

preciso situá-lo para contraste e comparação, entre os mortos. […]”. (ELIOT, 1989, p. 24). 

O novo deve existir e não deve ser uma cópia do passado: “Fere de leve a frase… E 

esquece… Nada /Convém que se repita…/ Só em linguagem amorosa agrada/ A mesma coisa 

cem mil vezes dita.” (QUINTANA, 2005a, p. 211, III. Do Estilo). Recriar algo é tingir com 

novos tons uma aquarela que já existia, “[…] A tarefa do poeta não é procurar novas 

emoções, mas usar as comuns e, ao transformá-las em poesia, exprimir sentimentos que não 

figuram de todo nas emoções originais.” (QUINTANA, 2005a, p. 33)24. 

A tensão dialógica observada em Mario Quintana pode ser vista como uma máquina 

com duas engrenagens internas: o passado, as coisas já existentes, e o poeta, homem sensível 

a sua realidade corrente. Os dentes da engrenagem-passado giram movimentando a 

engrenagem-poeta, e essa última, por sua vez, faz mover um eixo externo: o novo, a poesia.  

Também é possível comparar a tensão dialógica em Mario Quintana, de forma mais 

completa, com o funcionamento de um motor elétrico. O motor é composto por ímãs internos 

com polos positivos e negativos engenhosamente dispostos. Em estágio de repouso, os ímãs 

não se repelem, e o eixo do motor permanece inerte. Porém, se nele for inserido energia, os 
                                                 
24 Para Eliot, a cópia do passado deve ser desencorajada: “Contudo, se a única forma de tradição, de legado, 
consistisse em seguir os caminhos da geração imediatamente predecessora — a tradição — devia ser 
francamente desencorajada. Temos visto muitas destas singelas correntes perderem-se na areia; e a novidade é 
melhor de que a repetição.” (ELIOT, T. S. A tradição e o talento individual. In: ______. Ensaio. Tradução Ivan 
Junqueira. São Paulo: Art, 1989. p. 23). 
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ímãs começam a se repelir. Essa constante repulsão entre os polos os impedem de permanecer 

inertes. Cada ponto do ímã tenta se afastar do seu oposto, a rejeição mútua dos polos acaba 

por movimentar um eixo, que executará a função pretendida, girar uma lâmina, uma hélice ou 

uma moenda. Em linhas gerais, pode-se entender que os polos dos ímãs do motor quintaniano 

são a tradição e a ruptura. Dentro do motor da linguagem, energia é inserida: o espírito 

poético que transita entre a tradição — o alheio — e a ruptura — ele mesmo. O espírito 

poético possui o poder de fazer com que os opostos se tornem necessários, num jogo contínuo 

de repulsão. Desse modo, os contrários trabalham juntos para a criação de um terceiro 

elemento: o movimento do eixo, ou seja, a poesia. Tradição e ruptura não perdem sua 

identidade individual ao mesmo tempo em que são inseparáveis como matéria-prima do poeta. 

O poema resulta em si de um trabalho conjunto, dentro da linguagem, do já existente e do 

novo. 

T. S. Eliot (1989) compara o poeta a um filamento de platina e essa comparação se 

sucede assim: em uma câmara, há dois gases distintos, que não se misturam; quando o 

filamento de platina é inserido dentro da câmara, somente através dele e com ele, os gases que 

antes eram distintos passam a reagir resultando numa quarta substância. No sentido poético, 

isso se dá quando, estando as coisas já presentes na sociedade — às vezes, coisas 

aparentemente divergentes e inconciliáveis —, o poeta é inserido no meio delas, e tais coisas, 

que antes pareciam incompatíveis e incombináveis, juntam-se e reagem resultando, no poema. 

Como se pode perceber, este não é resultado do poeta sozinho.  

O exemplo Eliot reflete a tensão do dialogismo bakhtiniano. Deve-se considerar que a 

quarta substância não é só singular e única, mas também um resultado da contribuição de 

outras substâncias que, igualmente singulares e únicas, precisavam estar presentes para sua 

formação. Assim também acontece com o indivíduo bakhtiniano, um ser único resultado da 

contribuição de outros seres únicos. 

É o que, da mesma forma, faz Mario Quintana em toda a sua obra, como este estudo 

pretende demonstrar nos próximos capítulos, revestindo sua poética de originalidade: 

aglomeração da tradição ao lado de novos temas da modernidade, questionamentos sobre a 

natureza do homem e a condição humana atual, o uso de formas poéticas consagradas pela 

tradição ao mesmo tempo em que se destaca no verso livre, a poesia lírica como também o 

metapoema, o pessimismo do cotidiano aliado a alegria de existir. Nesse sentido, é possível 

afirmar que “[…] a modernidade no caso não consiste em romper com o passado ou dissolvê-
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lo, mas em depurar os seus elementos e arranjá-los dentro de uma visão atualizada e, 

naturalmente, inventiva […]”. (SCHWARZ, 1987, p. 22). 

Finalizando esta primeira parte, em linhas gerais, observou-se que a estética de Mario 

Quintana possui, pois, uma consciência dialógica da vida e da linguagem. Isso implica uma 

poesia abrangente, que não faz distinção daquilo que é matéria poética. A vida, a linguagem e 

o ser humano encontram-se interligados de forma intrínseca, e o reajuste dessa relação é 

constante e atemporal, o que torna muito difícil tentar distingui-los. A poesia possui um lugar 

na sociedade e é também forjada por ela, ela não existe sozinha, é feita através de homens 

para alcançar homens. A palavra possui em si a habilidade de evocar uma humanidade 

multifacetada como uma superfície de cacos de espelhos. 

Na próxima seção deste estudo, será investigada, na poesia quintaniana, a natureza do 

verso — encontro de palavra e música — e sua utilidade, se é que deve exercer alguma. 
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PARTE II 
 

 

ADMIRATIO 
 

 

O homem que não possui a música em si nem é 
movido pela concórdia dos doces sons é talhado 
para traições, intrigas e destruição; os 
movimentos de seu espírito são mortos como a 
noite e a sua amizade negra como o inferno; não 
se permitam confiar em tal homem. Toquem a 
música1. Shakespeare. 

 

 

2 A Sereia e Pan 
 

 

Encantar-se é submeter-se a uma força maior causada por uma fórmula mágica. 

Palavras possuidoras de poderes especiais envolvem o indivíduo tal qual uma hipnose. Assim, 

envolvido pelo encantamento, esquece o mundo empírico, transformando-o numa espécie de 

sonho. Todo encantamento tem um fim, portanto, pode-se dizer que as palavras mágicas 

fazem com que o ser passe a executar tal propósito. 

O encanto encontra-se em todas as culturas. Palavras que, quando arquitetadas e 

dispostas sob ritmo e medidas, como espada de dois gumes, podem causar o bem ou o mal. 

Desde tempos imemoriais, da bênção judaico-cristã ao voodoo2 das Índias Ocidentais. 

Algumas palavras carregam desejos para proteção, os povos árabes evocam Alá para que esse 

mantenha a paz no futuro usando a expressão Aish’lamalekum3, o mantra Shanti4 possui uso 

semelhante. 

Em quase todas as civilizações, é possível encontrar o mito de algum ser que possui 

poderes para encantar e é temido por essa razão, porque aniquila temporariamente ou em 

definitivo o livre arbítrio do indivíduo encantado, uma espécie de hipnotismo. No Brasil, há o 
                                                 
1 “The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit to treasons, 
stratagems and spoils; the motions of his spirit are dull as night and his affections dark as Erebus: Let no such 
man be trusted. Mark the music.” (SHAKESPEARE, W. The Unabridged William Shakespeare. Philadelphia, 
Pennsylvania: Running Press Book Publishers, 1997. p. 206, tradução nossa). 
2 Religião de origem africana semelhante ao candomblé brasileiro. 
3 Literalmente, “a paz esteja com você”.  
4 Um mantra é uma “[…] sílaba, palavra ou verso pronunciados segundo prescrições ritualísticas e musicais, 
tendo em vista uma finalidade mágica ou o estabelecimento de um estado contemplativo […]”. (HOUAISS, A.; 
VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1824). Shanti 
significa paz interior.  
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mito indígina da Uyara5. Na Europa nórdica, há a figura de um ser metade peixe metade 

mulher a Mermaid6, conhecida em toda cultura ocidental como a sereia; entretanto, para 

Homero (c. 700 a.C.), sereias eram seres com características de ave, cujo canto enfeitiçaria o 

ouvinte (HOMERO, 2002, p. 226). Mario Quintana, em muitos poemas, utiliza palavras como 

canto ou encantamento como atributo da poesia.  

As palavras “canto” e “encantamento” possuem o mesmo significado nas línguas 

italiana, portuguesa, espanhola e com a variante chant no francês. Na língua inglesa, o verbo 

sing significa, nestes tempos modernos, ‘cantar’, mas antigamente possuía o sentido de 

‘compor e celebrar através da poesia’. O verbo spell significa, ao mesmo tempo, ‘soletrar e 

dispor palavras em uma composição, fazendo delas um veículo que carrega poderes 

sobrenaturais destinadas a encantar uma pessoa’. O verbo charm possui o significado de 

‘lançar palavras para atrair outra pessoa’. Charm tem origem latina da qual derivou os 

mesmos significados também na língua portuguesa, espanhola e francesa. No alemão, a 

palavra zauberspruch representa essa mesma ideia de palavra com poderes mágicos. 

Uma das principais características da palavra disposta em uma fórmula mágica é o 

ritmo. Por mais ilimitada que seja a arte musical, ela se encontra encerrada em três áreas sem 

as quais a música se perderia, quais sejam, o ritmo, a melodia e a harmonia. O ritmo é o 

“esqueleto” de qualquer peça musical. Sobre ele se põe a melodia, “os músculos” da música 

enquanto a harmonia representa “a pele”. O ritmo é responsável pela estrutura que confere à 

musica sua principal característica: alternância de sons e silêncio. Desde tempos imemoriais, 

palavras podem ser usadas como marcadoras do ritmo.  

A música é “a única língua universal, um esperanto sonoro” (MED, 1996, p. 394), 

com a qual é possível comunicar todas as emoções humanas, e o ritmo é o que ordena e rege a 

existência da música. A respeito dessas considerações, veja-se o procedimento lírico de Mario 

Quintana como se vê no que segue: 

 

É verdade que na Ilíada não havia tantos heróis 
                           como na guerra do Paraguai… 
Mas eram bem falantes 
E todos os seus gestos eram ritmados como num 

   balé 
Pela cadência dos metros homéricos. 
Fora do ritmo, só há danação 
Fora da poesia não há salvação. 

                                                 
5  “[…] entidade mítica dos índios, equivalendo ao mito da sereia. Impressionava os homens com a sua beleza e 
os arrastava para o fundo das águas.” (BUENO, F. S. Vocabulário tupi-guarani português. 7. ed. São Paulo: 
Vidalivros, 2008. p. 377). 
6  Palavra de mista origem (francesa e germânica), cujo significado é ‘moça do mar’. 
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A poesia é dança e a dança é alegria. 
Dança, pois, teu desespero, dança 
Tua miséria, teus arrebatamentos, 
Teus júbilos 
E, 
Mesmo que temas imensamente a Deus, 
Dança, como Davi diante da Arca da Aliança; 
Mesmo que temas imensamente a morte 
Dança diante da tua cova. 
Tece coroas de rimas… 
Enquanto o poema não termina 
A rima é como uma esperança 
Que eternamente se renova. 
A canção, a simples canção, é uma luz dentro da  
                                                                        noite 
(Sabem todas as almas perdidas…) 
O solene canto é um archote nas trevas. 
(Sabem todas as almas perdidas…) 
Dança, encantado dominador de monstros, 
Tirano das esfinges, 
Dança, Poeta, 
E sob o aéreo, o implacável, o irresistível ritmo  
                                                         de teus pés, 
Deixa rugir o Caos atônito…  
(QUINTANA, 2005a, p. 447, Aula Inaugural, grifo nosso). 

 

É verdade que não há aula sem professor e se alguém leciona é porque é mestre. O eu 

lírico se reveste com os atributos de um professor: fomentar, incitar, repassar, compartilhar, 

exercitar e testar o conhecimento. Pode-se dizer que o eu lírico, além de ser o próprio “Aula 

Inaugural” é também o mestre que fala; em outras palavras, o próprio poema requer uma 

tríplice leitura: poema/eu lírico/mestre. Não há um eu lírico dentro do poema. Ele é o próprio 

eu lírico, que, por sua vez, é um professor.  

Toda aula é endereçada a alguém, e os alunos dessa aula são todos poetas. Pelo título, 

“Aula Inaugural”, Mario Quintana adverte ao poeta que seu único professor deverá ser a 

própria poesia. 

Uma aula inaugural é o primeiro dia de encontro entre mestre e alunos. Nessa primeira 

aula, é feito um contrato de trabalho conjunto; ficam, então, acertadas as formas que deve o 

mestre se portar e que o aluno deve seguir durante o curso. Numa aula inaugural, também se 

faz um enfoque sumário de todo o conteúdo que se verá durante o curso até o seu término. 

Uma aula inaugural anuncia os tópicos mais importantes que serão estudados e também o 

conhecimento prévio que servirá como um pré-requisito para a compreensão das próximas 

aulas. Dessa forma, através da “Aula Inaugural”, o professor/poema se dirige aos seus 

alunos/poetas com os principais conceitos do seu curso. 
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O primeiro conceito que o poeta deve aprender, nessa aula inaugural, é encontrado nos 

cinco primeiros versos. Neles o professor/poema faz um comentário sobre o que se chama de 

realidade e imaginação. Contrasta a guerra do Paraguai/a realidade com a guerra entre gregos 

e troianos narrada na Ilíada de Homero/a poesia. 

No contraste entre realidade e poesia, o herói verdadeiro é o herói da vida. No caso de 

“Aula Inaugural”, a realidade é vista sob a ótica cartesiana, prática, empírica, separada da arte. 

O mundo racionalista, ao contrastar o herói da ficção com o herói da “realidade”, chega à 

conclusão que só é deveras válido o que não é artístico. A arte, no mundo racionalista, é 

tomada como um acessório, um adiáforo, que proporciona somente lazer ou diversão. O eu 

lírico chega, porém, à outra conclusão: que os heróis da Ilíada são uma melhor opção. Os 

heróis da poesia grega são escolhidos por serem mais prazerosos, falantes, articulados e muito 

mais ordenados que os homens “reais”. Nessa aula inaugural, o professor/poema indica que 

tudo deve partir do seu princípio: a poesia homérica. Dessa forma, o aluno/poeta não deve ter 

dúvidas sobre o que escolher, entre a realidade cartesiana, que si diz ordenada, ou entre o 

sensível e o imaginário, muito mais preferível devido à sua ordenação.  

A segunda lição dessa aula inaugural encontra-se no sexto verso. Nele o aluno/poeta 

percebe que tudo aquilo que não passar pelo crivo do sensível é caótico e constante 

destruição, perdição. O sensível é representado pelo ritmo. O ritmo é uma unidade imaginária 

de marcação, utilizada pela música e pelo poema. O ritmo, antes mesmo de entrar no mundo 

da arte, quando ainda pertencia ao mundo da natureza, foi percebido e sentido pelo homem 

através do tato e da audição; por exemplo: o barulho dos cascos dos cavalos ou das ondas do 

mar. O ritmo foi e sempre será algo inerente ao sensível e ao imaginário do homem. Fora 

dele, do sensível, só há o caos, de forma que o que vale a pena ser ordenado pelo homem deve 

ser feito através da sua sensibilidade.  

No caso de “Aula Inaugural”, poesia e ritmo podem ser tomados como cognatos, ora 

porque o poema pode ser uma linguagem metrificada para causar prazer estético, ora porque é 

o ritmo que força o verso a “podar” a palavra, repensá-la melhor, selecionando-a ao organizar 

o verso.  

Já no sétimo verso, aparece uma última lição, que pode ser lida como reforço para a 

leitura que se sugere: nada possui valor se não estiver contido na poesia, tudo é vão se não for 

poesia, ainda que a danação do caos passe pelo crivo da ordenação do sensível: as artes/o 

ritmo. O ritmo precisa conter poesia ou continuará sem valor. Dessa forma, todas as artes 

devem perseguir a poesia. Para “Aula Inaugural”, o que há de música, pintura, escultura, 
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arquitetura e dança. Sem poesia, deve ser lançado fora: sem poesia as artes não têm serventia 

para o poeta. Todas as coisas devem então passar por pelo último portal daquilo que se torna 

válido para o poeta: a poesia, só ela torna-se a única porta de salvação7 para o homem.  

Depois da última lição, o professor/poema utilizará de exemplos, demonstrações e 

premissas para confirmar a sua tese sobre o ritmo. O professor/poema exemplifica dizendo 

que a poesia é dança, dança num sentido mais amplo, não somente com a dança artística, mas 

também a dança espontânea, que surge no homem como uma externalização de um estado 

alegre, como mecanismo natural de comportamento na natureza eufórica do homem: “A 

música apodrece quando se afasta muito da dança, a poesia se atrofia quando se afasta muito 

da música”. (POUND, 2006, p. 61). Se observado empiricamente, não é comum que a dança 

se realiza no luto ou no pranto, ela está presente nas liturgias ou comemorações religiosas e 

nas festas populares, geralmente está associada ao uso de substâncias químicas, como o álcool 

e as drogas. 

Na dança, sob o efeito ou não de substâncias químicas, nota-se que o homem encontra-

se na sua forma mais primitiva, mais sensível, quando o corpo inteiro reproduz o estado da 

sua alma. Em outras palavras, o que o poema/professor quer comunicar é que, se há algo que 

não foi ordenado pelo sensível, o ritmo e que não ajude o homem a dançar, superar a 

infelicidade, não é poesia e deve ser lançado fora. Porém o sentido de dança, em “Aula 

Inaugural”, vai além.  

O que são os movimentos da dança? Remanejamentos corporais em prol do 

movimento, esquivos sinuosos, readaptações físicas à música tocada. A dança, no poema em 

questão, se mostra como o movimento malemolente da alma humana em face da vida que soa 

ao seu derredor. Apropriado é confrontar a visão nietzschiana sobre a dança, justamente 

quando ele discorre sobre a escrita. Se, em Assim Falou Zaratustra, se lê o deus ideal como o 

próprio homem liberto, então, é possível correlacionar a dança nietzschiana com a 

quintaniana: “Ver revolutear essas almas aladas e loucas, encantadoras e buliçosas, é o que 

arranca a Zaratustra lágrimas e canções. Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar.” 

                                                 
7 Na impossibilidade de ler a palavra, melhor do que as acepções já dicionarizadas, optou-se por comprovar sua 
polissemia através de cada uma das seguintes definições: “1 Ação ou efeito de salvar (-se), de libertar (-se) 2 
pessoa ou coisa que salva (de perigo, situação difícil etc.) 3 ato ou efeito de saudar, cumprimento, saudação 4 
passagem de uma situação difícil para outra confortável; triunfo, vitória, independência 5 redenção, resgate, 
remissão 6 felicidade eterna obtida após a morte.”(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2504). 
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(NIETZSCHE, 2005, p. 46, grifo nosso). A dança, propiciada pelo encantamento poético de 

que nos fala “Aula inaugural”, é sufista8, porque transcende a si mesma através do ritmo.  

A breve aula inaugural para o poeta então se finaliza, entretanto, antes de despedir os 

alunos, o professor/poeta passa lições para casa. Lições para serem feitas individualmente, 

levando em conta o que aprenderam durante a aula e o material que há disponível para 

completar a lição. A tarefa de casa consiste simplesmente em dançar, mas nem por isso uma é 

uma simples lição. Nessa difícil atividade, o aluno/poeta terá que, progressivamente, passar 

circunstâncias pelo crivo do ritmo Algumas delas são: submeter miséria, tristeza, 

arrebatamento e júbilo ao ritmo. Se essas circunstâncias forem superadas pela poesia, o 

aluno/poeta conseguirá dançar corretamente. 

A história dos hebreus é narrada na Bíblia em todo o Antigo Testamento, parte 

preliminar do livro. A dança aparece sempre como a forma mais transcendente da alegria, um 

misto de exaltação e euforia consciente de que há motivos para celebrar. No Antigo 

Testamento, evidenciam-se vários episódios em que a dança ocorreu, mesmo diante do perigo 

e da dor, como simples expressão de ter sobrevivido ou de se estar vivo. Entre os episódios de 

dança mais marcantes, está a dança de uma mulher chamada Miriam, que levou todo o povo 

de Israel a dançar com ela, espalhando júbilo pelo arraial. Também se encontram a dança de 

Davi em frente à Arca da Aliança e as exortações à dança pelos salmistas, incluído o próprio 

Davi. Os salmistas eram poetas e músicos e defendiam o canto, a música e todos os seus 

infinitos instrumentos, assim como a utilização de palavras, visando restabelecer a alegria de 

viver e de louvar ao deus Eu-sou. “Aula Inaugural” retoma um desses episódios: Davi e a 

Arca da Aliança. 

Davi, segundo a narração do Velho Testamento, era um pastor de ovelhas, harpista e 

poeta, muito astuto, inteligente e sensível. Por suas façanhas, foi aclamado rei de Judá e 

depois unificou todo reino de Israel. Talvez a personagem da Bíblia mais humana seja Davi, 

de forma que todas as virtudes e defeitos, todos os erros e acertos de todas as personagens 

desse livro estão contidos em Davi. A Arca da Aliança era um peculiar objeto, uma caixa de 

madeira com dois querubins entalhados em seu tampo. A Arca da Aliança não era só um 

símbolo do convênio entre o deus Eu-sou com o povo israelita, ela era a própria representação 

de Eu-sou. Era guardada pelo grupo de sacerdotes chamados levitas. Enquanto a Arca 

estivesse protegida e não fosse profanada, o convênio era válido. Ela era o que havia de mais 

                                                 
8 O sufismo é uma “forma de misticismo e ascetismo islâmico, hostil à ortodoxia mulçumana, caracterizado por 
uma crença de fundo panteísta e pela utilização da dança e da música para uma comunhão direta com a 
divindade” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2633). 
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precioso para a nação israelita, até tocá-la era vetado. O simples ato despretensioso de 

estender a mão em sua direção matou homens, seu furto destruiu povos e a sua profanação 

trouxe ruína para nações. 

Davi, depois de tornar-se rei, idealizou um templo para abrigar a Arca da Aliança, pois 

antes ela era guardada no Santíssimo, um lugar reservado do Tabernáculo. Somente a mais 

elevada posição do sacerdócio levita poderia entrar no Santíssimo; qualquer outro, estaria 

profanando Eu-sou. Certa vez, a Arca da Aliança havia sido roubada, e Davi a recuperou. 

Mesmo sabendo da sacralidade do objeto e sabendo de sua importância, dos perigos que 

haveria em simplesmente estar diante dela, consciente da morte certa que essa poderia trazer, 

Davi dançou. Estava feliz por recuperar tão precioso objeto. Era essa dança algo 

incompreensível por todas as razões, mas uma dança de alegria. 

O que se lê em “Aula Inaugural”, especialmente em “Mesmo que temas imensamente 

a Deus,” é que o verdadeiro poeta deve dançar, alegrar-se com/na poesia, em meio ao 

inexplicável, ao sagrado, àquilo que provoca medo e temor; dançar em meio ao perigo, em 

meio aos riscos, pela simples satisfação da dança, da poesia: “Dança, como Davi diante da 

Arca da Aliança;” . No mistério da vida, em meio a tantas coisas que lhe podem ferir, o poeta 

deve estar disposto a dançar todo incompreensível, dançar diante daquilo que é muito maior e 

poderoso do que ele e os homens: a vida, a morte, a dor, o inexplicável.  

É um não a um afastamento daquilo que se teme, e o décimo sexto verso corrobora 

essa leitura: se a morte provoca medo, deve-se dançar próximo a ela, deve-se ficar próximo a 

essa ideia e sobre ela viver a poesia.  

A rima, recurso para marcar o ritmo do poema, como representação do ritmo, e por sua 

vez da poesia, é sinônimo de esperança contínua para o homem: “A rima é como uma 

esperança/ Que eternamente se renova.” Nesses dois versos, lê-se simultaneamente que a 

poesia está sempre a se renovar e que a esperança para o homem se renova através da poesia. 

A expressão popular que diz ser a esperança a última a morrer não é aceitável em “Aula 

Inaugural”, a não ser que essa esperança esteja aportada na poesia: mantenedora da esperança. 

Em La voce della luna (1990), película felliniana sobre a resistência da poesia contra a 

modernidade barulhenta, num solilóquio, o personagem Gonnella, ultrajado, diz que a dança é 

uma filigrana9 que se borda no chão. Dessa forma, a poesia é uma filigrana que se borda no 

                                                 
9 “A vida abandonou vocês! São apenas pobres ossos que dançam na orgia e na corrupção! Mas é claro, o que 
podem saber? Já ouviram o som de um violino? Não, pois se tivessem ouvido a voz do violino, como nós, 
estariam em silêncio e não teriam a imprudência de pensar que estão dançando. A dança é um bordado. É como 
um voo. É como entrever a harmonia das estrelas. É uma declaração de amor. A dança é um hino de amor à 
vida”. (LA VOCE DELLA LUNA, 1990). 
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papel; poesia como resultado de palavras dançarinas ao som do ritmo, compasso que também 

deixa atônita a caótica multidão de La voce della luna.  

Em meio à escuridão e às trevas da vida, a canção, música/palavra, é uma lâmpada. O 

canto solene, majestoso e imponente cantado na escuridão torna-se um archote, uma 

lamparina, uma vela, uma lanterna, a pilha. Um verdadeiro poema não fará com que a 

escuridão vire dia. Ele não se tornará um sol nem um holofote, mas apenas permitirá aclarar 

as coisas, enxergar algo onde antes só existia obscuridade. Nas trevas dessa vida, a alma 

perdida poderá enxergar. 

Em “Aula Inaugural”, o adjetivo perdido adquire todos os seus significados para 

designar o homem quando sua alma torna-se fracassada, sem tem mais salvação ou esperança, 

destruída, em estado de aflição ou desorientação, cuja situação é irremediável, que deixou de 

sentir, que desapareceu, que se extinguiu, que minguou, que se corrompeu, que deixou de ver 

ou de ouvir, que perdeu privilégios, que foi subtraída (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2185). 

A única repetição de versos no poema reafirma que para todos esses estados da alma humana 

a poesia é eficaz.  

O professor/poema se despede dos seus alunos/poetas chamando-os de dominador de 

monstros. O poeta é um indivíduo responsável para dominar e controlar coisas informes, 

pavorosas, alheias à natureza, desumanas e atrozes, restabelecendo assim o equilíbrio da vida. 

Entretanto, o poeta não é um semideus, ele só pode fazer isso por encontrar-se em um estado 

de encantamento, possuído por uma força maior, de uma sabedoria maior. É através dessa 

sabedoria que o poeta pode julgar o mundo à sua volta, desconstruir as coisas, resolver 

conflitos e decifrar enigmas tal qual o fez Édipo, quando se encontrou com a esfinge em 

Édipo Rei, peça de Sófocles (497?-406? a.C). Édipo/o poeta encontra-se ameaçado pela 

esfinge/a vida. É um caso de vida ou morte, ou Édipo/ o poeta desvenda o enigma da 

esfinge/da vida, ou ele é devorado por ela. Contudo, a vitória já está conclamada, a vitória 

pertence a Édipo/o poeta, e a esfinge/vida encontra-se a seus pés. A vitória se dá através do 

poder da poesia que é imagística, é aérea, ou seja, que se encontra no ar que o homem respira, 

implacável, impossível de ser detida, de ser freada. 

Para a alma perdida e para o poeta, a dança poética é irresistível; mesmo em face da 

resistência, torna-se vencedora. A poesia é o ritmo que está nos pés durante a dança, trazendo 

de volta a alegria ao coração do homem, mesmo quando a vida caótica e o barulhento mundo 

cartesiano observam toda essa dança com um olhar atônito, sem entender o porquê do poeta e 
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da alma perdida dançar: “[…] Mas desprezar o mundo não é, também, a melhor maneira de 

dominá-lo?!” (QUINTANA, 2005a, p. 754). 

Pan é uma divindade rural, deus da floresta, metade homem, metade cabra. A Grécia 

antiga o temia, ele despertava medo súbito nos bosques. Pan era afeiçoado à dança 

(BULFINCH, 2006, p. 223) e inventou a flauta (COLEMAN, 2007, p. 802). Bulfinch e 

Coleman indicam que em algumas fontes literárias a ninfa Eco relacionou-se com o deus-

flautista Pan. Dessa união, nasce uma filha, a deusa Iambe, a deusa do verso, da qual provém 

a expressão pé jâmbico. O que ocorre é que Eco — palavra que deseja ser comunicada — 

encontra Pan, deus do pavor e da flauta. Em outras palavras, o poema é produzido pela união 

entre a palavra e o ritmo. Iambe — a poesia — é uma criatura que em cujas veias correm dois 

sangues distintos, agora misturados em um. Nesse único sangue, encontra-se a palavra e o 

ritmo, agora indissociáveis: palavra que quer ser comunicada, e o ritmo que assombra ou 

consola. A história, iniciada com Eco e Pan, continuará mais adiante através de Iambe. Por 

ora, se observa a conexão de Iambe — a poesia — e o encantamento. 

Suzane Yokozawa fez um válido estudo sobre o ritmo em A simplicidade sublime de 

Mario Quintana (1995), porém, revisitar o estudo do ritmo na poesia, neste caso, em Mario 

Quintana, é sempre importante, pois: 

 

Continua, porém, de pé a pergunta, a inquieta busca que a leitura poética sugere a 
cada passo: os movimentos, de que os fonemas resultam, não são acaso, vibrações 
de um corpo em situação, ex-pressões de um organismo que responde, com a 
palavra, a pressões que o afetam desde dentro? Esta pergunta secundária para a 
Linguística saussuriana remete à incancelável presença do corpo na produção do 
signo poético. (BOSI, 1977, p. 41). 

 

O ritmo possui funções estéticas concomitantemente na música e no verso, é dele que 

provem parte da fruição nessas artes. Para esse autor: “Os ritmos são, portanto, vibrações da 

matéria viva que forjam a corrente vocal. Os ritmos poéticos nascem na linguagem do corpo, 

na dança dos sons, nas modulações da fala.” (BOSI, 1987, p. 85, grifo nosso). Iambe, sendo a 

deusa do verso, é responsável pela ordem em que as palavras são dispostas, sua simetria: 

“Verso quer dizer caminho de volta dentro de um conjunto verbal em que o ir e o vir 

demoram o mesmo tempo.” (BOSI, 1987, p. 72, grifo do autor). Aliado a isso: “De qualquer 

modo, pode-se ter como assente que o ritmo se caracteriza pelo tempo, pelo movimento e pela 

continuidade, que produzem o chamado prazer estético.” (MOISÉS, 2004, p. 394). 

A disposição de forma ritmada é a principal característica da palavra mágica que 

enfeitiça. A palavra comum no falar coloquial, apesar de possuir seu próprio ritmo, não 



65 
 

 
 

obedece a sistemas rítmicos, como acontece no verso. A palavra arranjada, através de um 

ritmo específico, comunica com mais intensidade aquilo a que ela se dispôs. Se a intenção é 

comunicar a pressa, tanto na oralidade cotidiana quanto no verso, o ritmo será mais acelerado. 

Baseado nessa premissa, é possível observar que a linguagem disposta em ritmo desde os 

tempos imemoriais não foi uma escolha aleatória10: “Dizer com maior veemência uma 

determinada frase, ou certa parte desta, é exercer sobre a matéria sonora uma dose de energia 

que intenciona essa mesma matéria.” (MOISÉS, 2004, p. 69). 

A presença da musicalidade em Mario Quintana também é fator evidente e já foi 

detectado por outros estudiosos e distintos leitores dos quintanares. Para Cecília Meireles, os 

quintanares eram a cantiga dos anjos que até mesmo o deus cristão desejava ouvir 

(MEIRELES, 2005, p. 80). Manuel Bandeira declara que os poemas de Mario Quintana são 

“Quinta-essência de cantares…” (BANDEIRA, 2005, p. 76) Já Augusto Meyer vê em Mario 

Quintana: “Nada era mais comovente do que a pressão do Canto abrir caminho no meio de 

um labirinto de influências e pendores desencontrados, a balbuciar, a murmurar, batendo as 

portas da consciência”. (MEYER, 2005, p. 47). Também é possível afirmar com segurança 

que, nos quintanares: “A natureza alegre e cantante dos versos se ajusta muito bem ao motivo 

do poema, que se constitui em uma exortação à dança […].” (BECKER, 1996, p. 64, grifo 

nosso), e “É fato que o poema vazado em prosa tem uma relação intrínseca com a matéria 

cantada [e que] o nosso poeta partilha a preferência pela música antes de tudo, pela nuança em 

lugar da eloquência […]”. (YOKOZOWA, 2000, p. 77, 141).  

Para Mario Quintana, o cerne de toda criação poética é o canto, e, sem ele, nada se 

cria, nada se salva, observação válida posta em linhas certeiras nos dois trabalhos realizados 

por Yokozawa: 

 

Dessa indissociabilidade entre a camada fônica e a semântica, decorre que, um 
poema cuja musicalidade nos excita, mas que não apresenta um assunto, não é 
poema, como também não é poema apenas um jogo de ideias dispostas em verso.  
Há, nesse sentindo, um interessante metapoema de Quintana, Anti-canção número 
um, em que o poeta, inicialmente, insurge contra a musicalidade, chamando-a de 
pura ventarolagem, sopro e prega as elaborações geométricas, a construção; mas, 
acaba por concluir que só se pode construir cantando! (YOKOZAWA, 1995, p. 45). 

 

                                                 
10 “Havia, provavelmente, uma forte carga de motivação orgânica e social nesse uso intensivo do ritmo da fala. 
Toda frase presa ao rito produz no corpo dos seus participantes uma posição mais tensa e concentrada. O canto 
primitivo, ligado que está ao principio sacral das atividades humanas como o nascimento, a alimentação, o 
casamento, a luta e a morte, reveste-se de um caráter solene. Quer dizer: raro (solemnis viria de solus amnus, o 
que acontece uma só vez por ano) e, por isso, excepcionalmente marcado.” (BOSI, A. O ser e o tempo da poesia. 
São Paulo: Cultrix; Editora da Universidade de São Paulo, 1977. p. 71). 
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O princípio primeiro que explica o maior poder sensibilizador de uma poesia que 
explora intensamente a capacidade sonora da palavra é o mesmo que explica a 
capacidade de sensibilização do gênero musical, talvez o gênero que mais toca as 
pessoas de uma maneira geral […]. Na poesia, o sentido, que se perfaz na união 
entre tecido sonoro e semântico, está também no som, de modo que muita vez 
escutamos textos líricos e, sem antes termos deles uma compreensão intelectual, 
sentimo-nos tocados […]. Para exercer a sua capacidade de comunicar, e arrebatar, 
de hipnotizar por vezes sem passar pela apreensão do intelecto […]. (YOKOZOWA, 
2000, p. 78). 

 

O ritmo, como ingrediente do suspense, cria uma atmosfera de algo que virá e 

surpreenderá: “A pausa é terrivelmente dialética. Pode ser uma ponte para um sim ou para um 

não, ou para um mas, ou para uma suspensão agônica de toda operação comunicativa. Em 

cada um dos casos, ela traz a marca da espera, o aguilhão da fala, o confronto entre os 

sujeitos. (BOSI, 1977, p. 101, grifo do autor). A função do ritmo é suspender um plano de 

compreensão para que outro se instale, ou seja, enfeitice. A alternância de sons e silêncio, em 

Mario Quintana, suspende os sentidos para algo maior, para arrebatá-lo: “[…] O que eu queria 

dizer é que todas, todas as coisas têm de ser dosadas com suspense, para poderem 

impressionar e encantar.[…]” (QUINTANA, 2005a, p. 235, Mastiga-me devagarinho). 

Através do título, “Mastiga-me devagarinho”, o poema pede para ser lido vagarosamente, para 

aproveitar seu sabor ou esperar um repentino espanto. 

Observável também é que o ideal de poesia é ser uma fórmula mágica, elaborada para 

atingir algo maior: a surpresa. O ritmo é responsável pela emoção das fórmulas mágicas como 

é possível se ler nos versos elucidativos a seguir: 

 

A beleza de um verso não está no que diz, mas no poder encantatório das palavras 
que diz: um verso é uma fórmula mágica. (QUINTANA, 2005a, p 281, Poesia & 
Magia, grifo nosso). 

 

Sempre achei que a semente de onde germina todo verdadeiro poema é uma 
interjeição. Isto é, um sentimento muito elementar, instintivo. Mas um sentimento, 
sempre. O eterno romantismo! E depois disto, minha filha, hás de sair dizendo por aí 
que o nome feio é a forma mais espontânea da poesia. (QUINTANA, 2005a, p. 307, 
Poesia & Interjeição). 
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2.1 Aprendiz de feiticeiro 
 

 

As indicações dadas por Mario Quintana acerca da palavra encantatória como seu 

propósito estético vão além da sua aparição nos poemas. Na verdade não são rastros, nem 

pistas. Tais indicações estão escancaradamente flagrantes até mesmo nos títulos de alguns de 

seus livros: Aprendiz de feiticeiro, Canções, Baú de espantos, Espelho mágico, Apontamento 

sobre a história sobrenatural. Todas as acepções feitas pelo poeta são de cônscia poética que, 

novamente, não era esteticamente ingênuo conforme a crítica mais tradicional quis legitimar.  

A aliança entre poesia e magia para fins encantatórios, em Mario Quintana: 

 

Guarda sempre intacto um ângulo indecifrável que oculta e com o qual recomeça a 
lúdica aprendizagem simbólica da face escondida com que, feiticeiro, o poeta nos 
atrai e onde nos deixamos prazerosamente enclausurar. (SILVA, 2005, p. 15). 

 

O título do livro Aprendiz de feiticeiro remete a Goethe (1749-1832). O caso do 

aprendiz na escola mágica, portando uma varinha de condão e palavras mágicas, causa 

tremendo caos na ausência do seu mestre. Augusto Meyer chamava Mario Quintana de mestre 

feiticeiro e Tânia Franco Carvalhal cunha o epíteto de mago artífice (CARVALHAL, 2007, p. 

91). O próprio Mario Quintana se define como tal: um aprendiz de feiticeiro, aquele que 

estuda fórmulas mágicas, como determinam os versos abaixo: 

 

[…] PB – Considerado feiticeiro e mágico, o que sente ante o mistério de criar? 
MQ – Deslumbramento e susto. Digo susto, porque na verdade nunca passei de um 
aprendiz de feiticeiro […]. 
(QUINTANA, 2005a, p. 738, O que a Patrícia queria saber). 
 
[…] Que canto que não se canta? 
Que canto que não se canta? 
Quem ganhou maior esmola  
Foi o Mendigo Aprendiz. […] 
(QUINTANA, 2005a, p. 953, Canção de Domingo). 

 

O noviço que se dedica aos estudos da arte encantatória deve inteirar-se de como as 

fórmulas mágicas são feitas, tentar compreender o mistério por traz dessa arte. Estar alheio às 

diversas formas de executar uma dessas fórmulas fará com que o noviço obtenha uma nota 

inferior, em outras palavras, o poeta é um aprendiz de um difícil ofício, para que seu trabalho 

final seja precioso, o aprendiz deverá ter exercitado muito. Dito de outra maneira, o trabalho 

do poeta é tormentoso, árduo, pesado. Na modernidade, confissões acerca dessa função que 
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beira ao desespero apontam na poesia em forma de poemas metalingüísticos11. Almejando 

ilustrar tal afirmação, leia-se o soneto “O martírio do artista”, de autoria do paraibano 

Augusto dos Anjos: 

 

Arte Ingrata! E conquanto, em desalento,  
A órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, 
Busca exteriorizar o pensamento 
Que em suas fronetais células guarda! 
 
Tarda-lhe a Idéia! A inspiração lhe tarda! 
E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, 
Como o soldado que rasgou a farda 
No desespero do último momento! 
 
Tenta chorar e os olhos sente enxutos!... 
É como o paralítico que, à míngua 
Da própria voz, e na que ardente o lavra 
 
Febre de em vão falar, com os dedos brutos 
Para falar, puxa e repuxa a língua, 
E não lhe vem à boca uma palavra! 
(DOS ANJOS, 2004, p. 82. O martírio do artista) 

 

 O poeta tem que estar antenado, em sintonia, com o mundo empírico e o artístico, 

para fazer desses dois mundos um só. Conhecer outras faces da poesia, versos, literaturas, 

artes, informar-se com outros mestres, apreender o mundo social à sua volta, a vida cotidiana, 

o sensível e o imaginário. No entanto, tal entendimento da arte do poeta, ou seja, da forma que 

ele adquire o seu material e o manuseia, ainda se curva diante do mistério infinito desse 

ofício: 

 

[…] Bem sabe o leitor que o verso é, antes de mais nada, uma fórmula encantatória e 
o melhor poeta é aquele que tenha descoberto maior número dessas mágicas. 
(QUINTANA, 2005a, p. 661, A preguiça, Roma, os discos voadores e outras coisas 
afins). 

 

                                                 
11 Em suas reflexões sobre as relações entre literatura e metalinguagem, Barthes comenta: “[…] Ora, isso define 
um estatuto propriamente trágico: nossa sociedade, fechada por enquanto numa espécie de impasse histórico, só 
permite à sua literatura a pergunta edipiana por excelência: quem sou eu? Ela lhe proíbe, pelo mesmo 
movimento, a pergunta dialética: que fazer? A verdade de nossa literatura não é da ordem do fazer, já não é mais 
da ordem da natureza: ela é uma máscara que se aponta com o dedo.” (BARTHES, 2007, p. 28).  Ainda, o 
caráter penoso que é o afazer poético, deixa-se transparecer através de “Poesia”, poema metalinguistico de 
Carlos Drummond de Andrade: “Gastei uma hora pensando um verso/ que a pena não quer escrever. / No 
entanto ele está cá dentro/ inquieto, vivo./ Ele está cá dentro/ e não quer sair./ Mas a poesia deste momento/ 
inunda minha vida inteira.” (ANDRADE apud ACHCAR, F. Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: 
Publifolha, 2000. 
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 […] Saberá mesmo um poeta em que consiste essa espécie de força oculta que o faz 
poetar?[…] (QUINTANA, 2005a, p.779, A Poesia). 

 
[…] sinto-me na obrigação de comunicar aos ‘meus leitores’ a ‘minha’ honesta 
verdade. 
Comunico, portanto que, independentemente do seu sentido lógico (que pode estar 
até brilhando pela ausência), o verso é, antes de tudo uma fórmula mágica. 
Um poeta vale, feiticeiramente, pelo seu poder encantatório […]. (QUINTANA, 
2005a, p. 807, Formula Mágica). 

 

Todo poema é destinado ao canto/encantamento. Mario Quintana estuda suas fórmulas 

para outros fins. O  encantamento é como o anzol para pescar o leitor para outro campo. Toda 

fórmula mágica tem um fim, o que Mario Quintana faz é conhecer essas fórmulas mágicas, ou 

seja, a linguagem. Não se trata de metafísica, não se trata de mágica ao pé da letra, a 

linguagem é representada poeticamente como um meio encantatório. Em Goethe, o aprendiz 

multiplicou vassouras, o que Mario Quintana faz é multiplicar poemas. Se as vassouras 

multiplicadas, como objeto concreto são sobrenaturais, os quintanares passam a ter esse 

mesmo valor. 

O poeta alegretense resume em poucas linhas o objetivo de toda canção, canto e sortes 

de palavras mágicas que visam ao encantamento: 

 

Os versos, em geral, são versos de embalar, como eu às vezes os tenho feito, não sei 
se por simples complacência… ou pura piedade. 
Contudo, os verdadeiros versos não são para embalar — mas para abalar. 
Mesmo a mais simples canção, quando a canta um García Lorca, te desperta a alma 
para um mundo de espanto. (QUINTANA, 2005a, p. 334, O berço do terremoto). 

 

Se for retomada a leitura acerca do mito tríplice de Eco-Pan-Iambe, então, lê-se que 

todo poema verdadeiro, filha da palavra e da música. Ela quer ir além de Eco e Pan: Iambe 

reúne sua dupla herança para abalar. “O berço do terremoto” admite que a composição de um 

canto seja para abalar/espantar algo. 

A palavra “terremoto” remonta ao caos, ao arrasamento, a escombros. O poema é de 

onde nasce toda essa destruição, é o seu berço. Mas o que seria esse caos e toda essa 

destruição? O que exatamente Mario Quintana pretende demolir? O que exatamente significa 

“um mundo de espantos”? 

Este trabalho ainda não chegou ao ponto a que se pretende, mas aqui é seu divisor de 

águas. O que foi até este ponto da dissertação visava refletir acerca da consciência poética de 

Mario Quintana em relação ao objetivo do verso e da poesia, consciência estética de que o 

verso é uma fórmula mágica, tendo por objetivo abalar através do espanto. A deusa Iambe, 

agora, não quer só alcançar o outro como sua mãe Eco. A deusa do verso quer também, 
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através da flauta de seu pai Pan, fazer o que o deus metade homem, metade cabra costumava 

fazer nas cidades, perdão, nos bosques: causar terror. 

A palavra “admiração”, como lembra Antoine Compagnon, “é o termo latino que 

traduz ‘sublime’.”12 (COMPAGNON, 2005, p. 113, tradução nossa). Essa palavra surgiu na 

língua portuguesa no século XV (CUNHA, 2007, p. 16), derivada de admiratio, e ainda traz 

consigo o seu significado original13. Por sua vez, a palavra sublime, provinda do termo latino 

sublimis, aparece na Língua Portuguesa somente no século XVI (CUNHA, 2007, p. 739). 

Erickson (2007), ao analisar a etimologia de sublime14, assinala que este, no caso de um 

poeta, se dá na grandeza superavitária da poesia, inimitável, incomparável, e infinita.  

O Sublime também pode ser visto simplesmente como um mero recurso estilístico 

que, medido por uma escala de valores morais, almeja a nobreza/grandiosidade. Todavia, 

quer-se enfatizar que esta pesquisa não tem intenção em trabalhar tal visão. Sublime não é o 

mesmo que Trágico (ERICKSON, 2007). 

Está-se lidando com o significado de Sublime sob o ponto de vista do sensível. A 

compreensão do Sublime aqui adotada é: a) um ponto com causa exterior, b) a causa deste 

ponto não é o sublime em si15 e c) este ponto deve resultar em espanto16. Dessa forma, será 

sublime tudo o que cause espanto repentino e o impacto de uma arrebatante admiração. 

Admiração, medo, terror, espanto, arrebatamento, susto, assustado, atônito, surpresa, 

súbito etc. são palavras recorrentes na poética de Mario Quintana. A seguir, serão mostrados 

alguns poemas em que essa consciência estética se deixa transparecer.  

                                                 
12 “est le term latin que traduit ‘sublime’”. 
13 “Admiração1 Forte sentimento de prazer diante de (alguém ou algo) que se considera incomum, 
extraordinário. […]. Admirado 2 que experimenta sentimento de espanto, de surpresa diante de algo que não se 
espera […]. Admiração 3 t.d e pron. experimentar ou ficar dominado por sentimento de assombro, de estranheza 
diante de algo que se desconhece ou que não se espera […]. 3.1 t.i. int. causar (algo) espanto, assombro em 
(alguém); espantar, surpreender […]” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 87). 
14 “O termo se deriva do latim sublimis e significa “que vai elevando-se, que se mantém no ar; elevado, alto, 
sublime; ilustre, nobre, afamado, distinto, glorioso, célebre; altivo, soberbo, presunçoso”. Essas conotações do 
termo vieram de pseudo Longino (Do sublime, c. I), um dos primeiros escritos sobre o assunto. Interessa-nos 
ainda conferir a origem de sublim- onde encontramos uma importante dica para o processo poético de AA, sub + 
límis ou límus “‘que se eleva obliquamente’” sendo igualmente relevantes as cognatações desenvolvidas pelo 
termo no Romantismo como sublimação, que designa a passagem do estado sólido diretamente ao gasoso e 
purificação de uma substância volátil por meio de calor. As considerações sobre a análise etimológica da palavra 
“sublime” e suas múltiplas correspondências na estética de AA seria outra proposta de trabalho.” (ERICKSON. 
S. S. F. Agon & poesia: as vias do sublime  na poética de Augusto dos Anjos. In: Simpósio nacional de Leitura, 
2007. João Pessoa, PB. I Simpósio Nacional de Leitura: Anais. João Pessoa. PB: Idéia, 2007. P. 1- 5. ) 
15 BURKE, E. A philosophical enquiry into the Sublime and Beautiful. London: Penguin Books, 2004. p. 86. 
16 Ibid., p. 101. 



71 
 

 
 

Nos versos “Olho-te espantado/Tu és uma estrela do mar/Um minério estranho./Não 

sei” (QUINTANA, 2005a, p. 195, De repente), é observado algo quê surgiu repentina17 ou 

inesperadamente. O eu lírico se endereça a uma segunda pessoa/coisa e compartilha o seu 

olhar sobre essa pessoa/coisa. Não se sabe se o eu lírico já possuía um conhecimento prévio 

sobre a pessoa/coisa. De posse ou não de tal ciência, sabe-se que o olhar do eu lírico é um 

olhar novo, uma visão que ele não possuía antes, isto é afirmado pelo título, “De Repente”. 

Pelo poema, o momento desse [re]encontro, além de ser repentino, é espantoso, portanto, 

sublime. 

Uma nova visão que, por fugir completamente da compreensão do eu lírico, o espanta. 

A única alternativa para ele é tentar encontrar comparativos que elucidem esse olhar. Tudo em 

vão, a nova visão da pessoa/coisa permanece indefinível, o espanto anula a compreensão. 

Ora a pessoa/coisa se apresenta como uma estrela do mar com suas pontas e inúmeros 

pés ambulacrários: um dos poucos seres vivos cuja aparência se distância de todos os outros 

animais; ora como um minério estranho, cujas cores, texturas e formatos se diferenciam de 

tudo o que havia sido visto antes. 

A incompreensão em “De Repente” é uma reflexão eivada da capacidade que o 

homem tem de espantar-se. Imagine-se uma criança que, pela primeira vez, encontra uma 

estrela-do-mar no litoral. O pequeno apanha o animal, o investiga, olha para aquelas centenas 

de pés que agora já não sabem que caminho seguir. A estrela-do-mar é uma coisa, um corpo 

rígido e mole, áspero e liso, colorido ou monocromático. Surgem perguntas como: ele 

enxerga? Onde está a boca, e o ânus? Será que morde? Interjeições internas: Diferente! Legal! 

Que medo! O menino pode tentar quebrar a estrela-do-mar e mais espantoso será se se disser 

que, se for cortado fora uma parte desse equinodermo, ele se regenera e que um novo braço 

cresce por si só. Também se pode imaginar na Idade dos Metais, o metalúrgico passa a 

conhecer, mais rapidamente, um número maior de minérios, descobre pontos de ignição 

diferentes, maleabilidades distintas, qualidades e defeitos desses minérios e, enfim, se 

aperfeiçoa, até que um dia se depara com um minério cujo manuseio e valor comercial 

extrapola todo conhecimento adquirido previamente. Como trabalhá-lo? Para que ele serve? 

Que valor terá no mercado? Visualize-se um mineral cuja transparência é a do quartzo, a 

textura do talco, a unidade dividida da mica, o brilho do diamante, que aparentasse ser um 

feldspato, mas fosse metal puro. “De Repente” possibilita múltiplas leituras no sensível. 

                                                 
17 O próximo tópico tratará mais especificamente acerca do Sublime como conceito. De antemão, porque valida a 
leitura desse poema, é prudente notar que, para Burke (Ibid., p. 123), a repentinidade pode ser sublime se causar 
espanto. 
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Do que fala o eu lírico? São os leitores que causam espanto ao eu lírico? É a folha em 

branco preste a receber a inspiração poética? É um encontro com um poema que abala? Ou 

seria, simplesmente, o espanto com a vida em geral?  

Percebe-se que “De Repente” acontece em dois estágios. O primeiro de quietação 

anterior ao espanto, quando as características da pessoa/coisa já se encontravam definidas e 

tidas como comuns ou quando não havia qualquer conhecimento prévio acerca da 

pessoa/coisa. O segundo que espanta, deslocando a quietude para um estado de inquietação. 

No poema “‘Um outro mundo existe… uma outra vida…’/ Mas de que serve ires para 

lá?/ Bem como aqui, tu’alma atônita18 e perdida/ Nada compreenderá…” (QUINTANA, 

2005a, p. 216, Do eterno mistério), percebe-se, pelo título, que há coisas que permanecerão 

indecifráveis no universo. Nesse poema, uma segunda voz, marcada pelas aspas, diz que 

existe outra vida em outra dimensão, seja essa dimensão transcendental, seja empírica. Isto é, 

o ser humano pode até chegar a imaginar ou concluir esquemas religiosos acerca de uma 

possível vida pós-túmulo. Da mesma forma, é possível interpretar o discurso das aspas como 

o constante descontentamento humano com sua situação atual. Pode-se concluir que, para 

ambas as interpretações, o eu lírico rebate, concordando que talvez até exista outra vida fora 

desta, mas não há serventia alguma em esperar por ela, pois a alma humana, aqui ou lá, agora 

e sempre, permanecerá atônita sem nada compreender. Entende-se, por esse poema, que 

incompreensão e espanto podem andar lado a lado.  

No próximo poema, o Sublime reaparece nitidamente: 

 

Pergunto-me por que uivar de lobos, os trovões, os raios constituem o pano de fundo 
para as cenas de horror. Pois quando o medo é muito, faz-se um silêncio na alma. E 
nada mais existe. […] Como em igual silêncio decorrem nesta vida os momentos de 
êxtase, seja a visão de um santo em seu retiro ou o último olhar de Joana D’Arc ao 
subir para a imolação […]. (QUINTANA, 2005a, p. 544, Raios e Trombetas). 

 

O título do poema, “Raios e Trombetas”, remete à ideia de grande barulho repentino: 

O raio, pela circunstância do seu aparecimento natural, precedendo do trovão19, e a trombeta 

como instrumento musical. Ambas as palavras do título fazem ser percebida uma anunciação, 

geralmente súbita. O eu lírico confessa ao leitor que ele anda a se perguntar o porquê de 

alguns barulhos, como o uivar dos lobos, que são sempre recorrentes, quase que 

mecanicamente, nas cenas de horror. Na procura da resposta para essa pergunta, o eu lírico 

                                                 
18 Attonitus, do latim: “‘assustado pelo ruído do trovão’, p.ext. ‘amedrontado, maravilhado’” (HOUAISS; 
VILLAR, 2001, p. 337). 
19 Outra referência para o leitmotiv quintaniano: atônito. 
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chega à conclusão que só pode ser por causa da associação do barulho ao medo oferecido pelo 

perigo. O medo genuíno é um meio de se silenciar a alma humana, quando é por ele ocupada. 

Aí tudo se apaga, e nada mais existe. 

Se, por um lado, o som intenso impacta o indivíduo, por outro lado, o silêncio também 

pode afetá-lo. A figura de Joana D’Arc é polissêmica. Por um lado, há a mártir que, 

silenciosamente, se deixa sacrificar, porque sabe que sua vida era um desígnio do deus Jesus, 

por outro lado temos a Joana D’Arc humana, diante da fogueira que a queimaria, 

espantosamente se queda, inquieta pelo seu fado. O silêncio, complexo em Mario Quintana, é 

mais do que necessário para a observação da vida. Além de ser sublime, veículo para o 

espanto, para o êxtase é, sincronicamente, a própria personificação do espanto. O silêncio20, 

uma espécie de marco zero, é território branco que aguarda ser ocupado por outra coisa. No 

poema abaixo, ele aparece como sublime, ou seja, como veículo para o espanto: 

 

Quando, ao café da manhã, lemos a notícia do súbito falecimento de algum amigo 
ou simples conhecido, ainda sentimos aquele mesmo espanto do homem que 
primeiro palpou sem nada compreender, o corpo frio do primeiro morto. Tanto 
assim que logo nos escapa uma exclamação estúpida, comovente, legítima: ‘Mas 
como! Ainda anteontem eu conversei com ele’. Sim, a velha, a eterna surpresa… 
Porque mesmo depois que nada mais nos espanta nesse mundo, resta-nos ainda uma 
aventura inédita: a morte. (QUINTANA, 2005a, p. 808, A velha surpresa). 

 

O Sublime, como percebido em “A velha surpresa”, passa-se da seguinte maneira: o 

eu lírico, despreocupadamente, abre o jornal durante o seu café da manhã e, em face de um 

acontecimento súbito, a morte de um amigo, espanta-se. O eu lírico comenta que esse tipo de 

sentimento, apesar de ter reaparecido justamente naquela manhã, é um sentimento muito 

antigo. No poema acima, vê-se a morte como sublime, causadora do espanto. Percebe-se que, 

na primeira fase, o eu lírico ledor está absorto em sua rotina e, na segunda, ele legitimamente 

se espanta. 

No texto a seguir, o tema recorrente acerca do espanto volta a repetir-se: 

 

O encantado espanto que senti quando fiz a primeira poesia ainda perdura 
até hoje: jamais me esquecerei daquele inábil, daquele medroso toque no 
instrumento desconhecido… E — até hoje — este receio de uma nota em 
falso! (QUINTANA, 2005a, p. 827, O instrumento). 

 

                                                 
20 Para Burke (2004, p. 123), o barulho excessivo e o silêncio repentino podem ser sublimes. Num capítulo de A 
Philosophical Enquiry into the Sublime and Beautiful, estuda como os sons se articulam como meios 
provocadores do Sublime. Outros tipos de sublimidade sonora são: os sons intermitentes e baixos, os sons 
confusos e os sons das bestas como meio para afetar a alma humana. (Ibid., p. 125). 
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O título do poema é “O instrumento”. O eu lírico, que também é poeta, compara seu 

primeiro poema a um instrumento musical. Nota-se que seu espanto se encontra dentro de um 

estado de encantamento musical e verbal. O eu lírico confidencia o fato de ter se espantado 

com algo incompreensível e desconhecido: o poema, um objeto que produzia música e 

encantamento. O eu lírico está consciente de que manusear esse instrumento é uma tarefa 

difícil, pois seu manejo precisa ser certeiro, para que ele não venha a produzir uma nota 

errada e ter um resultado malsoante. 

Percebe-se que o eu lírico de “O instrumento” estava absorto, quando descobriu um 

instrumento que o encantou. Chame-se esse período de distração de primeiro período. Em 

face desse encantamento, o eu lírico se espanta. Denomine-se esse período de espanto de 

segundo período. “O instrumento” fala de quão espantosa pode ser a própria poesia. 

Foram leituras, como as apresentadas acima, que deram ensejo à pesquisa acerca do 

Sublime. O próximo capítulo mostrará alguns pontos de vista técnicos de estudiosos na área 

da Estética. 

 

 

2.1.2 Terrore 
 

 

A palavra terrore, em sua raiz latina, significa pavor ou grande susto (CUNHA, 2007, 

p. 766). Terror é causa ou consequência do Sublime? Nem tudo que é terrível é sublime, e 

nem tudo que é sublime foi causado pelo terrível. O agente do Sublime não deve ser mais 

importante do que seu resíduo: o espanto. 

Percebe-se, ao decorrer da poética de Mario Quintana, que há uma recorrência desse 

tema. Foi essa repercussão de palavras que remetem a encantamento, canto, assombro, terror 

e espanto, que levou este estudo a adentrar nas esferas do Sublime, ramificação da Estética, 

responsável por lidar com os questionamentos da natureza do prazer,  causado ora pelo medo, 

ora pelo ‘ύψος21. É necessário volver para os conceitos do Sublime e depois perceber de que 

forma esses conceitos ajudam a ler Mario Quintana. Os principais conceitos que repercutiram 

em outros estudos da Estética serão abordados a seguir.  

Como teoria de juízo da arte, a Estética salienta que o Sublime é muito além do que 

meramente um estilo, pois “[…] algo pode encontrar-se no estilo sublime e não ser sublime, 

                                                 
21Para Longino, o arrebatamento, o admirável e seu impacto. (ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A 
poética clássica. Tradução Jaime Bruno. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 72). 
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não conter nada de extraordinário ou surpreendente […]” (BOILEAU apud MOISÉS, 1942, p. 

437). 

Através dos tempos, muitos escritores e críticos têm se interessado pelo tópico. Por 

isso, é de primazia reafirmar que, apesar de aparentar ser um termo coeso, o Sublime não 

possui uma homogeneidade sistêmica, nem uma apresentação linear em sua definição. 

A má compreensão surge, quando se deixa o elementar princípio do sensível e se toma 

a parte pelo todo. Por exemplo, se se entende o Sublime como mero recurso da 

excelência/grandeza, ou se se fita o agente do Sublime ao invés do seu efeito. Nesses casos, é 

abandonado o princípio original de que — assim como o Grotesco, o Feio e o Belo — o 

Sublime é um fenômeno do sensível. Preocupando-se mais com os agentes, corre-se o risco de 

esquecer a própria sensação. É o mesmo que tentar perceber o onírico através da vigília. 

Pode-se falar em várias abordagens do Sublime: linguístico, dinâmico, matemático, 

retórico, natural, religioso, negativo, egotista, positivo, político, kantiano entre outros. Apesar 

dessa aparente divergência, é possível dizer que há um fio que ata em uníssono todas essas 

ideias e estabelece que, no mínimo, o Sublime transcende a mediocridade e suspende 

bruscamente o razoável e o regular. Concepções resumidas no clássico conceito de ‘ύψος: 

aquilo que leva ao alto, que arrebata. Arrebatamento não só no sentido de enlevo, mas com a 

acepção do Enoque22 transladado, do Devir23, da procura pela infinitude (Erickson, 2007). 

O espanto, como resíduo do Sublime, é uma breve pausa, um recobramento, um 

reajuste do sensível, não se posiciona no conflito permanente. O ponto central do Sublime em 

Mario Quintana é uma intersecção entre o abalo e a aquietação e se equipara à derradeira cena 

do felliniano Le notti di Cabiria (1957), quando do encontro de Cabíria, agora longe do 

perigo da morte, com a poesia. No corpo surpreso dentro do abraço súbito dado pelo bem-

amado em La Valse (1892), esculpida por Camille Claudel (1864-1943). No poema “Alma 

ausente” (1935) de García Lorca (1898-1936), cujo andaluz é arrebatado da condição de nada 

para o grau de tudo. No recobramento humano de Almirena na ária Laschia ch’io pianga 

(1711) de George Händel (1685 – 1759) ou no “Tout d’un coup, on fait silence… on fait 

                                                 
22 Ou Idris, para os mulçumanos. Personagem da mitologia mulçumana e judaico-cristã que andou com o deus 
Eu-sou e foi por este arrebatado, ainda vivo, para o Céu (BÍBLIA. Português. A Bíblia Sagrada. Tradução João 
Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1995. p. 6). 
23 É “uma forma particular de mudança, a mudança absoluta ou substancial que vai do nada ao ser ou do ser ao 
nada” e também “em sentido lato como sinônimo de mudança e transformação incessante das coisas” 
(ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
313). Pode-se dizer que em Mario Quintana essa mudança é constante, às vezes, absoluta. Todavia, refere-se a 
um fenômeno de adição de vivências, não de descarte.  
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silence. Ah! Que se passe-t-il?”24 em Carmen (1875) de Georges Bizet (1838-1875). No olhar 

da Het Meisje met de Parel (1665), pintado por Johannes Vermeer (1632-1675). 

Vasto é o número de pensadores que ponderaram sobre esse termo. Alguns dos mais 

importantes, a saber: Longino (213?-273? d.C.), nome convencional de um autor 

desconhecido que vivia em Roma nos primórdios da Era Comum; Boileau (1636- 711), autor 

da obra L’Art poétique (1674); Anthony Ashley-Cooper (1671-1713); um proeminente nobre 

inglês que escreveu Moralists: a philosophical rhapsody (1709); Edmund Burke (1729-1797), 

no célebre escrito A philosophical enquiry into the Sublime and Beautiful (1757); também 

Immanuel Kant (1724-1804) estuda o tópico em Observations on the feeling of the Beautiful 

and Sublime (1764) e Kritik der Urteilskraft (1790); Arthur Schopenhauer (1788-1860), 

Friedrich Hegel (1770-1831), em Estética; Victor Hugo (1802- 1885), discorrendo 

brevemente sobre a ideia no prefácio de Cromwell (1827); Thomas Weiskel em The romantic 

Sublime: studies in the structure and psychology of transcedence (1976) e, mais recentemente, 

Antoine Compagnon (1950- ), que estabelece o Sublime como uma das principais 

características do antimoderno, em seu livro Les antimodernes: de Joseph de Maistre à Roland 

Barthes (2005). 

Visando uma reflexão acerca Sublime, será usado o conceito de Longino e o de 

Edmund Burke. O que difere Burke de outros teóricos é que ele investigou o Sublime e sua 

fonte: a sensibilidade. Em Longino, o Sublime, apesar de também ser um fim, não é analisado 

em si. Longino tenta explicar os meios linguistícos de atingir esse prazer, ocupando-se mais 

com os agentes do que com o fito. Os percussores de Edmund Burke apenas mencionavam o 

termo e os trabalhos posteriores ao dele se baseiam no seu A philosophical enquiry into the 

Sublime and the Beautiful (2004), incluído nessa lista Immanuel Kant, cujos trabalhos acerca 

do tópico apenas deram mais respaldo à doutrina de Burke.  

Político e escritor, nascido em Dublin, Edmund Burke se preocupou em escrever entre 

tantos tópicos sobre Revolução Francesa, sobre o Novo Mundo e também um tratado estético 

sobre o Sublime e o Belo. Seu tratado sobre o Sublime e o Belo é dividido em uma introdução 

e em cinco partes sendo cada parte dividida em várias seções, dando uma vasta ideia de 

organização e divisão.  

Burke, muito à maneira dos estruturalistas do século XX, inicia seu estudo proferindo 

que, de forma superficial, a expressão gosto para alguma coisa provém da alusão do senso do 

paladar (BURKE, 2004, p. 63). Este seria igual para todos os seres humanos, na medida em 

                                                 
24 “De repente o silêncio se faz… o silêncio se faz. Ah! O que está acontecendo?” (Tradução nossa). 
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que diferentes corpos lêem os sabores semelhantemente. O que ele pretende é investigar se o 

termo metafórico para gosto, ou seja, a capacidade humana de julgar, também teria assim uma 

abrangência generalista. Todavia, alerta que essa não é uma tarefa fácil, que o termo gosto, 

como vários outros termos figurativos, não é extremamente exato. Sendo assim, há um perigo 

para definir, já que a tentativa de significação precisa traria bordas de noções pessoais. Para 

Burke, há maneiras de se desenvolver um bom gosto, e a receita que o escritor oferece é aliar 

conhecimento à sensibilidade. 

Deve-se observar que, em Burke, duas coisas estão sendo comparadas: o sensível e o 

sensorial. Sensível pertence ao campo do imaginário, e o sensorial ao campo da percepção 

física. Burke intenciona comparar o imaginário, ente sensível, com a percepção sensorial. 

Logo, sua investigação igualmente parte dos fenômenos do tato, da audição, do olfato e da 

visão. Para ele, todos os seres humanos são afetados da mesma forma, havendo somente 

variação do grau dessa afetação (BURKE, 2004, p. 72). A sensibilidade varia na medida em 

que ela é comparada em termos de gradação, ou seja, pelo volume/intensidade da afetação no 

indivíduo, na quantidade de consultas feitas a razão (BURKE, 2004, p. 77). Assim sendo, a 

obra desse autor é uma investigação da sensibilidade do imaginário e das suas causas, baseada 

na premissa das sensações físicas e suas causas.  

Se, em uma dada época, uma palavra pode gerar incompreensão devido à sua 

polissemia, é fato também que, através das eras, ela vai se transformando a ponto de se 

distanciar daquele significado original. Em Burke, uma passagem-chave elucida toda sua 

compreensão acerca do Sublime e aclara o tema dessa pesquisa. É preciso dar atenção a este 

texto: 

 

A emoção causada pelo intenso25 e sublime na natureza, quando tais causas operam 
mais poderosamente, é o Espanto26, e o espanto é aquele estado da alma, no qual 
todas as suas atividades ficam suspensas, com algum grau de horror27. […] O 
espanto, como eu disse, é o efeito do sublime na sua forma mais forte; outros efeitos 
menores são a admiração, a reverência e o respeito28. (BURKE, 2004, p. 101, grifo 
do autor, tradução nossa). 

                                                 
25 Além dos sentidos de excelência e vastidão, também utilizados por Burke, o termo Great significa ‘intenso’ 
(OXFORD. The concise Oxford dictionary of current English, 1990, p. 517). 
26 Astonishment: substantivo derivado do verbo latino tonare: trovejar. O nome é primo legítimo do adjetivo 
português “atônito”: “‘espantado, admirado, assombrado’ XVI. Do lat. Attonitus.” (CUNHA, A. G. da. 
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lexikon Digital, 2007. p. 81); “1 tomado de 
assombro ou de grande admiração, espantado, pasmo.” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 337). 
27 Cognato, nesta acepção, grotesco. 
28“The passion caused by the great and sublime in nature, when those causes operate most powerfully, is 
Astonishment; and astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, with some 
degree of horror. […] Astonishment, as I have said, is the effect of the sublime in its highest degree the inferior 
effects are admiration, reverence and respect.” 
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Em Burke, percebe-se que o espanto pode ser agente do Sublime, mas aquele será 

necessariamente o principal efeito. A citação acima também contribui para a compreensão do 

verso: “Pois quando o medo é muito, faz-se um silêncio na alma”. (QUINTANA, 2005a, p. 

544).  

Finalizando seu trabalho, Burke tratará de discorrer sobre a diferenciação entre os 

efeitos do Belo e do Sublime. O Belo está relacionado com o deleite ou gozo; já o Sublime 

com o real prazer. O Sublime é prazer, e este prazer não é o mesmo que a remoção da dor 

(BURKE, 2004, p. 81). O Sublime é um arrebatamento que, por um momento, translada o 

indivíduo devido ao perigo eminente, mas que é logo suplantado pela consciência de estar 

seguro29. Isso gera prazer e independe da vontade.  

Burke crê que a poesia é um recipiente artificial, que abarca todas as causas do 

Sublime. Não porque as outras artes não são capazes de produzi-lo, mas porque elas são 

concernentes ao Belo. A poesia é mais capacitada por suscitar o Sublime porque sua matéria-

prima é maleável: possibilita a abstração, é sonora, capaz de produzir imagens com 

versatilidade, destra em apresentar conceitos que primeiramente foram mostrados ao ser 

humano por palavras, tais como céu, inferno, deuses, demônios. 

Muito do que se entende por Sublime na Estética, vem da passagem a seguir: 

 

Qualquer coisa que de qualquer forma esteja apta para excitar idéias de dor, de 
perigo, quer dizer, qualquer coisa terrível, ou que se torne terrível, ou que opere de 
maneira análoga ao terror, é uma fonte do sublime, isto é, que é produtor das 
emoções mais fortes que a mente seja capaz de sentir. Digo as mais fortes, pois eu 
estou convencido que idéias de dor são muito mais poderosas que aquelas que 
entram no campo do prazer. Sem sombra de dúvidas, os tormentos os quais nos 
fazem sofrer, são maiores em seu efeito sobre o corpo e mente que qualquer 
voluptuosidade conhecida possa sugerir ou a mais viva imaginação e o mais belo e 
sensível corpo possa gozar. Para mim, também não há dúvidas, se qualquer homem 
poderia ser encontrado que trocaria uma vida da mais perfeita satisfação à custa do 
tormento que a Justiça infligiu em poucas horas no recente infeliz regicídio na 
França. Mas assim como a dor é mais forte em sua atuação que o prazer, assim a 
morte e em geral uma idéia muito mais impactante que a dor, pois há somente 
poucas dores, incrivelmente, que seriam mais preferíveis que a morte. Quando o 
perigo ou a dor se aproximam muito, eles são incapazes de oferecer gozo, eles são 
simplesmente terríveis; mas a certa distância e com algumas modificações, eles 
podem ser, e eles são deleitosos como experimentamos cotidianamente. A causa 

                                                 
29 Antes de Charles Darwin (1809 1982) e sua tese sobre a origem das espécies (DARWIN, C. The origin of 
species: by means of the preservation of favoured races in the struggle for life. New York: Penguin Group, 
2003), Burke aponta que o Sublime pode ser resultado de um fator natural: o da preservação da espécie 
(BURKE, 2004, p. 85). Isso levaria a várias outras paixões sociais, sobre as quais ele discorre no final da 
primeira parte, a saber, as paixões masculinas, femininas, da beleza como qualidade social, da solidão, da 
simpatia, da imitação e ambição. 
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disso investigarei mais adiante.30 (BURKE, 2004, p. 86, grifo nosso, tradução 
nossa). 
 
 

Embasado no fato de que as proposições estéticas de Burke são primeiramente 

lançadas em associação com a percepção fisiológica, entenda-se que a citação acima diz 

respeito ao primeiro fator de comparação: o fisiológico sem intervenção artística. É, partindo 

dessa premissa, que Burke concebe o Sublime em sentido artístico. Percepção artística é, para 

ele, também percepção fisiológica. Entretanto, se na natureza o Sublime é causado pela 

exposição a um grande medo, a poesia não tem a menor obrigação em copiar imagens do 

terrível para alcançá-lo (BURKE, 2004, p. 193). A poesia é capaz de suscitar o Sublime, por 

si própria, devido à flexibilidade do seu material: as palavras. Observe-se também que não é o 

terrível em si que é chamado de Sublime, mas o resultado do terrível: o espanto/admiração. 

Interessante observar o uso do a, artigo indefinido da língua inglesa, equivalente ao “um/uma” 

da língua portuguesa. O terrível não é a fonte do Sublime, é uma das fontes dele. Dessa forma, 

nem todo Sublime veio do terrível, nem todo terrível é sublime, mas todo espanto é resultante 

do Sublime31, porque é arrebatamento (BURKE, 2004, p. 101). 

Em Mario Quintana, o Sublime é a colisão do sensível, um realce da ’αισθησία e uma 

vigorosa suspensão da ’αναισθησία: um acordar do sensível. Tendo por base a percepção 

dialógica da vida em Mario Quintana, pode-se fazer concordar os quintanares com o terrível 

burkiano — medo, morte, pavor, solidão, perigo —, promotor do espanto. Assim como 

também se pode fazer combinar os quintanares com o fato de que o espanto, necessariamente 

consequência do Sublime, pode ter outras causas. 

O romano Longino, de biografia com dados obscuros, em seu tratado, tem uma 

preocupação com a forma como o escritor deve agir para conseguir transmitir o sentimento do 

instransponível, do novo que questiona e do enlevamento ou ‘ύψος. 
                                                 
30 “Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is in any sort 
terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the 
sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which the mind is capable of feeling. I say the strongest 
emotion; because I am satisfied the ideas of pain are much more powerful than those which enter on the part of 
pleasure. Without all doubt, the torments which we may be made to suffer, are much greater in their effect on the 
body and mind, than any pleasures which the most learned voluptuary could suggest, or than the liveliest 
imagination, and the most sound and exquisitely sensible body could enjoy. Nay I am in great doubt, whether 
any man could be found who would earn a life of the most perfect satisfaction, at the price of ending it in the 
torments, which justice inflicted in a few hours on the late unfortunate regicide in France. But as pain is stronger 
in its operation than pleasure, so death is in general a much more affecting idea than pain. Because there are few 
pains, however exquisite, which are more preferred to death. When pain or danger press too nearly, they are 
incapable of giving any delight, and are simply terrible; but at certain distance and with certain modifications, 
they may be, and they are delightful as we everyday experience. The cause of this I shall endeavor to investigate 
hereafter.” 
31Atentando para a escolha do the, artigo definido da língua inglesa, correspondente ao “o/a” da língua 
portuguesa. Dessa forma, o espanto é o produto, o resquício, o resultado, o remanescente do Sublime. 
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Antes de começar a tratar do assunto a que pretende o livro, Longino adverte que não 

se pode lidar com a arte sem que antes haja uma definição de um assunto e logo depois sua 

ordenação ou coesão que exemplifique as ideias propostas no trabalho. Logo nessa rápida 

introdução, Longino lança seu conceito acerca do Sublime: “[…] o sublime é o ponto mais 

alto e a excelência, por assim dizer, do discurso e que, por nenhuma outra razão senão essa, 

primaram e cercaram de eternidade a sua glória os maiores poetas e escritores.” (LONGINO, 

2005, p. 71). Dessa forma, não é o discurso em si que Longino chama de Sublime, mas o 

efeito derivado deste. A palavra é um dos veículos para atingir o Sublime. 

As primeiras definições do Sublime utilizadas por Longino ainda servem para o seu 

conceito contemporâneo, expressões como: arrebatamento, admirável, força irresistível. O 

Sublime em Longino está longe de ser uma persuasão, pois o que persuade visa agradar e 

dependerá do ser humano a escolha de ser ou não ser persuadido. O Sublime exerce tal 

influência no ser humano que não existe livre-arbítrio ao emergir esse sentimento. 

Em primeiro lugar, o caminho mais fácil de aniquilar o Sublime seria o uso do 

empolamento, vício difícil de evitar entre os escritores. O que ele chama de “inchaço” 

(LONGINO, 2005, p. 71) tem a aspiração de ultrapassar o Sublime, e, na tentativa de evitar 

esse vício, muitas vezes, o escritor cairá num segundo denominado puerilidade, em que, 

tentando criar a originalidade, encalhará num estágio de afetação e falso brilho. No mesmo 

patamar dos dois anteriores, Longino acrescenta um terceiro, que certamente inibe a 

apresentação do Sublime no texto: “a emoção deslocada e vazia”  (LONGINO, 2005, p.74). 

Dá-se, quando se põe demasiada emoção onde não é necessário, ou falta, quando ela se faz 

necessária. A escritura de Longino continua e atesta que é preciso adquirir um conhecimento 

sobre o Sublime, coisa difícil de fazer, pois é ele que ampliará a capacidade de juízo de um 

indivíduo.  

 

Quando, pois, uma passagem, escutada muitas vezes por um homem sensato e versado 
em literatura, não dispõe a sua alma a sentimentos elevados, nem deixa no seu 
pensamento matéria para reflexões além do que dizem as palavras, e, bem examinada 
sem interrupção, perde em apreço, já não haverá um verdadeiro sublime, pois dura 
apenas o tempo em que é ouvida. (LONGINO, 2005, p. 76). 

  

Nessa mesma passagem, nota-se que o Sublime é definido como um permanente, ou 

ao menos durador, sentimento de arrebatamento. Tal estado é descrito mais além, como uma 

força tão forte capaz de deslumbrar e agradar sempre a todos, ultrapassando gostos, 

ocupações, idades, idiomas; por que todos pensam unanimemente a respeito da mesma 

matéria. 
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Chegue-se ao âmago da definição de Longino, “um sentimento elevado”. Elevado não 

somente na qualidade daquilo que é nobre, mas também na acepção de voltar-se para o alto, 

de capturar para cima ou arrancar. Constata-se que se trata de um fenômeno raro. Muitas 

vezes pela falta do escritor e para evitar esses erros, o escritor romano apresenta uma espécie 

de receita textual que seria capaz de gerar o Sublime. Para Longino, em suma, o Sublime é 

caracterizado como “rebôo da grandeza da alma”, transe, delírio32, frenesi e “atos e emoções 

próximos do êxtase”. (LONGINO, 2005, p. 78, 88, 108, 107). 

Na modernidade, O sublime romântico (1994) tem sido uma obra de referência 

bastante utilizada. Thomas Weiskel inicia seu livro proferindo que há um desgaste de 

análises sobre o Sublime, pois muitas delas já não fazem sentido nos tempos 

contemporâneos. Relata que o Sublime nem sempre pode ser lido como os pensadores dos 

séculos XVIII e XIX. O crítico estadunidense pronuncia que o Sublime é uma estética 

moribunda contra um mundo estruturado. Ele então desenvolve uma estrutura a que chama 

de modelo trifásico (WEISKEL, 1994, p. 21, 44), que pode tanto ser aplicado a Longino 

quanto a Burke. Esse modelo se processa em três fases da maneira abaixo descrita. 

Na primeira fase o espírito, o significado, encontra-se em comunhão com o objeto, o 

significante, numa relação habitual, sem dissonâncias nem questionamentos. O tédio, apesar 

de presente, não possui força suficiente para irromper a consciência. Weiskel cita, como, por 

exemplo, o momento da leitura ou do passeio. Na segunda fase, a relação habitual entre 

espírito e objeto se rompe, qualquer excesso da parte do objeto elimina a capacidade de 

representação do espírito seja essa ruptura “[…] um texto que ultrapassa nossa compreensão, 

que parece conter um resíduo de significante que não encontra o respectivo significado no 

nosso espírito […] [ou algo que no meio do passeio] […] nos surpreende despreparados e 

incapazes de alcançar sua proporção.” (WEISKEL, 1994, p. 43). Essa fase é caracterizada 

pela surpresa ou pelo assombro. Imediatamente a esse acontecimento vem a terceira, em que 

“[…] o espírito recobra o equilíbrio entre o exterior e o interior, ao constituir uma relação 

nova entre ele mesmo e o objeto.”33 (WEISKEL, 1994, p. 43). 

                                                 
32 “[…] perda de consciência clara […] sentimento de profundo entusiasmo; exaltação […]” (HOUAISS; 
VILLAR, 2001, p. 933). 
33 A palavra se dissolve na palavra. Ou ficamos fixados sutilmente num local da paisagem que se torna um 
ônfalo […] a atenuação do texto (significante) ou grau zero — uma ausência significativa. […] pela terceira 
fase, a da reação em que rompemos com a fixação […] a palavra é reconstituída numa série de oposições 
diferenciais e se torna opaca novamente. […]. (WEISKEL, T. O sublime romântico: estudo sobre a estrutura e 
a psicologia da transcendência. Tradução Patrícia Flores da Cunha. Rio de Janeiro: Imago, 1994. p. 43). 
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O estruturalista Weiskel conclui que o momento em que a palavra se dissolve devido 

a um excesso no plano dos significantes é um grau zero. O Sublime vem a ser justamente o 

instante em que o equilíbrio tenta se restabelecer. (WEISKEL, 1994, p. 47). 

Em Cuddon (1999, p. 875), lê-se que o Romantismo foi o responsável por cultuar o 

Sublime, considerando-se que, na febre que houve durante esse movimento, conotou 

excelência, sentimentos nobres, apreço pela dicção e pela disposição das palavras. Viu-se 

que, em Longino e Burke, esses recursos eram desejados como meios e não como fim. Há 

equívoco ao interpretar o Sublime como um grupo de itens estilísticos tidos por si só como 

um fim, assim como também há engano em interpretá-lo como o subproduto do terror. Se os 

quintanares fossem lidos sobre o prisma dessas concepções, então seria constatado que não 

há Sublime em Mario Quintana.  

Até o presente momento, conclui-se que Mario Quintana possuía uma preocupação 

estética. Dentro de sua apreensão, encontra-se a palavra, que, por causa de sua abrangência, 

ocupa uma posição de destaque, a qual Longino, Burke e Bakhtin também concederam à 

linguagem verbal. Observou-se também que a palavra, em Mario Quintana, pode ser 

manuseada, como uma fórmula mágica, para o encantamento; entretanto, o encantamento é 

um mero recurso para um fim maior: o espanto.  

Forma aparente desaparecida, a estética do Sublime é retomada, deslocada e 

reprocessada na poética de Mario Quintana. É preciso fazer algumas observações sobre duas 

visões conflitantes: de um lado, uma tradição que apregoa o verso como oásis da humanidade; 

de outro lado, uma modernidade desafeiçoada e iracunda em relação ao verso. Essas duas 

visões conflitantes decerto contribuíram para o motim estético armado por Mario Quintana 

contra a modernidade. 

 

 

2.2 Naturezas da poesia 
 

 

Os séculos se desenrolaram, e, do jogo de palavras em volta da fogueira nos tempos 

primitivos, do canto do xamã da Sibéria, do convite à oração do alto do minarete, dos 

delicados ideogramas orientais e do culto à literatura pelos gregos e romanos, a poesia 

adquiriu status de arte maior. O levita quebrava a palheta cada vez que escrevia o nome do 

deus Eu-sou, para que aquele objeto não fosse profanado após ter servido para tão alto 

propósito. Os movimentos da caligrafia chinesa também eram utilizados para o ganho de 



83 
 

 
 

habilidade no manejo com a espada. Os caracteres japoneses mantêm desde os tempos 

primitivos sua associação com as silhuetas que os inspiraram.  

A palavra sempre esteve ligada à religião e servia para registrar não só a fé do povo, 

mas também seus ritos e convênios com seus deuses. Igualmente, esteve ligada ao Estado por 

motivos administrativos e de identidade — em um país estrangeiro, decerto, a língua do 

forasteiro certamente será seu maior laço com outros indivíduos como ele.  

A poesia, de todas as artes, talvez seja a de mais difícil definição. Contudo, é fato que 

é a mais favorecida pela sociedade dentre todas as artes. A própria composição poética é 

paradoxal e não compreendida de todo. A poesia está associada à glória. Poetas de corte eram 

contratados para compor sobre os grandes feitos do soberano. Ainda hoje, na Inglaterra, um 

Poeta Laureado é eleito para ser o poeta-mor da nação, aquele que será responsável pelo 

oficial registro artístico do seu tempo, cuja mensagem deverá ser preservada. Quando hoje, 

nos tempos modernos, as artes plásticas adquiriram, além da função estética, a função de 

moeda de circulação, a poesia manteve seu curso. A poesia não está ligada diretamente à 

economia, mas são os prêmios literários em volta do planeta que conferem maior notoriedade 

ao escritor vitorioso.  

Para Bakhtin, a poesia é uma face da condição da linguagem, representante extremo da 

força centrípeta, ou seja, da centralização da linguagem. Não cabe a este trabalho julgar se 

status quo obtido pela poesia na sociedade foi lícito, mas simplesmente apresentá-lo. A 

poesia, para diferenciá-la das outras artes, está conectada diretamente à palavra, não 

necessariamente ao verso (ARISTOTELES; HORÁCIO; LONGINO, 2005, p. 20)34. 

Na Antiguidade, o texto literário já era objeto de estudos estéticos. Platão, Aristóteles, 

Longino, Horácio dentre outros discorreram sobre a estética da literatura. Os tempos se 

passam e os filósofos terminam, quase sempre, chegando à mesma conclusão: “A palavra dos 

homens é o material mais duradouro. Se um poeta deu corpo à sua sensação passageira com as 

palavras mais apropriadas, aquela sensação vive através de séculos nessas palavras e é 

despertada novamente em cada leitor receptivo.” (SCHOPENHAUER, 2008, p. 145). 

                                                 
34 Pensadores posteriores compartilham da mesma crença. Dentre tantos, citam-se alguns exemplos: “As partes 
de uma composição podem ser poéticas, sem que tal composição seja, em seu todo um poema”. (SHELLEY, P. 
B. Uma defesa da poesia e outros. Tradução Fabio Cyrino e Marcella Furtado. São Paulo: Landmark, 2008. p. 
87); “[…] É certo o fato de que uma grande parte da linguagem de todo bom poema não se diferencia daquela da 
boa prosa.” (WORDSWORTH, W. Preface to the Lyrical Ballads. In: The Norton anthology of English 
literature. New York: Norton, 2002. p. 146, tradução nossa); “A arte da poesia não pode, todavia, permanecer 
presa unicamente a este representar poético […]” (HEGEL, G. W. F. Cursos de estética IV. Tradução de Marco 
Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. p. 20). 
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No Renascimento, Manuel Pires de Almeida35 decide escrever um tratado de estética 

entre a pintura e a poesia, dando continuidade a expressão de Horácio, afirmando que “poesia 

é como pintura” (ALMEIDA, 2002, p. 65), mas também chega à mesma tendenciosa 

conclusão. 

Durante muito tempo, filósofos e poetas têm insistido no fato de que a poesia tem 

poderes de execução mais amplos que outras artes. Isso, para esses filósofos e poetas, se deve 

ao fato das palavras exerceram grande influência nas emoções humanas. Houve uma explosão 

de louvores à faculdade que a poesia tem de “tocar” o ser humano durante o Romantismo. 

Lyrical ballads (1798), de Wordsworth, é tido como o estopim do Romantismo na Grã-

Bretanha. Uma linguagem simples é defendida e preferível, somente a linguagem do campo 

reflete a natureza, pois não possui mecanismos artificiais. A natureza agrada por estar livre de 

refinamentos falsos, e sua linguagem, desprovida de artificialismo, resulta em uma 

espontaneidade natural. Isso indica uma relação mimética entre poesia e natureza. Fontes de 

espanto, contemplação e deleite. 

Assim se observa, em Wordsworth, que a natureza é a fonte inesgotável do espírito 

poético. Livre de artificialismos e abstrações, o poeta deve usar uma linguagem que reflita 

essa realidade. Para Wordsworth, onde não havia prazer, não existia conhecimento, logo a 

poesia seria a forma mais deleitosa de conhecer: “[…] o poeta, cantando uma canção na qual 

todos os seres humanos se juntam a ele, se alegra na presença da verdade como se fosse nossa 

amiga visível e companheira de todas as horas. A poesia é o fôlego e o mais fino espírito de 

todo conhecimento […]”36. (WORDSWORTH, 2002, p. 149, tradução nossa). Para Burke, a 

palavra também é contribuinte do Sublime37. 

                                                 
35 “[…] A poesia é mais suave ao douto que a pintura, e é mais nobre, porque a pintura é mais a propósito para 
gente miúda, e a poesia é própria de gente grada. A pintura faz-se para o sentido, e a poesia para o espírito. […] 
[e] boas são as ciências, mas não são de excelência na poesia”. (ALMEIDA, M. P.  Poesia e pintura ou pintura e 
poesia. In: MUHANA, A. Poesia e pintura ou pintura e poesia: tratado seiscentista de Manuel Pires de Almeida. 
Tradução João Ângelo Oliva Neto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fapesp, 2002. p. 80, 126). 
36“[…] the Poet, singing a song in which all human beings join with him, rejoices in the presence of truth as our 
visible friend and hourly companion. Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge […].” 
37 “[…] But as to words; they seem to me to affect us in a manner very different from that in which we are 
affected by natural objects, or by painting or architecture; yet words have as considerable a share in exciting 
ideas of beauty and of the sublime as any of those, and sometimes a much greater than any of them […]”. “Mas 
em relação às palavras; essas me parecem afetar-nos in uma maneira muito diferente daquela que nos afeta os 
objetos reais, ou pela pintura ou arquitetura; as palavras ainda possuem grande participação em excitar idéias de 
beleza e do sublime como qualquer uma deles, e algumas vezes muito mais que eles […]”. (BURKE, 2004. p. 
187, tradução nossa). “Words were only so far to be considered, as to show upon what principle they were 
capable of being the representatives of these natural things, and by what powers they were able to affect us often 
as strongly as the things they represent, and sometimes much more strongly.” “As palavras foram consideradas 
até este ponto, para mostrar sobre que princípio ela são capazes de ser representantes das coisas reais, e pelos 
poderes que elas possuem em no afetar frequentemente tão forte quanto as coisas que elas representam, e as 
vezes com muito mais força.” (Ibid., p 199, tradução nossa). “The truth is, if poetry gives us a noble assemblage 
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A poesia é tida como a mais versátil arte, devido ao caráter plástico do seu material, as 

palavras. De acordo com muitos filósofos estetas, a poesia é capaz de moldar o maior número 

de imagens da imaginação. Em seu Cursos de estética IV (2004), o filósofo Friedrich Hegel 

(1770-1831), após ter estudado a composição de outras artes, conclui que o verso tem a 

capacidade de abarcar em si todas as qualidades das outras artes38, de maneira semelhante 

pensa o poeta Percy Shelley39. 

Não há aqui o mérito de julgamento para analisar o potencial da música. Entretanto, é 

válido lembrar que, para alguns estetas, o âmago da música em si é o ressoar. A organização 

dos sons é sua haste fundamental. Na música, se os sons não são executados corretamente, seu 

objetivo não será alcançado. No entender de Hegel, o objetivo da poesia é diferente, além de 

brincar com ela mesma, seu objetivo é o de tentar alcançar o cerne do humano, atingir aquilo 

que faz o humano: 

 

Assim como o material da escultura é pobre demais para poder expor em si mesmo 
as aparições mais plenas que a pintura tem a tarefa de chamar à vida, agora também 
as relações sonoras e a expressão melódica não estão mais em condições de realizar 
completamente as imagens de fantasia da poesia. (HEGEL, 2004, p. 15). 

 

A poesia, sendo a arte que usa palavras para conceber e simular o sensível e o 

imaginário, levanta questões de utilidade. Se, por um lado, a vida prática quer desfazer 

empecilhos ao desenvolvimento do utilitarismo; por outro lado, a poesia é arredia: não tendo 

                                                                                                                                                         
of words, corresponding to many noble ideas, which are connected by circumstances of time or place, or related 
to each other as cause and effect, or associated in any natural way, they may be moulded together in any form, 
and perfectly answer their end.” “A verdade é, se a poesia nos fornece uma nobre formação de palavras, 
correspondendo a nobres idéias, as quais estão conectadas pelas circunstâncias do tempo e de lugar, relacionadas 
entre si como causa e efeito, ou associadas em maneira natural, elas podem ser moldadas de qualquer forma, e 
perfeitamente responder ao seu fim.” (Ibid., p 199, tradução nossa). 
38 “[…] a totalidade que unifica em si mesma os extremos das artes plásticas e da música em um estágio 
superior, no âmbito da interioridade espiritual mesma. Pois, por um lado, a arte da poesia, tal como a música, 
contém o princípio de perceber-se a si do interior enquanto interior, o qual escapa à arquitetura, à escultura e à 
pintura; por outro lado, expande-se no campo do representar interior, do intuir e do sentir para um mundo 
objetivo que não perde inteiramente a determinidade [sic] da escultura e da pintura e é capaz de desdobrar mais 
completamente do que qualquer outra arte a totalidade de um acontecimento, de uma sequência de uma 
alternância de movimentos do ânimo, de paixões, de representações e o decurso fechado de uma ação.” 
(HEGEL, 2004, p. 12). “[…] a poesia conserva a mais extensa possibilidade de configurar completamente todos 
os diversos gêneros que a obra de arte pode assumir independentemente da unilateralidade de uma arte particular 
[…]”, pelo motivo que o “seu objeto (Objekt) correspondente, ao contrário, é o reino infinito do espírito. Pois a 
palavra  este material o mais plástico (bildsamste) que pertence imediatamente ao espírito e é o mais capaz de 
apreender os interesses e os movimentos do mesmo em sua vitalidade interior […]”. (Ibid., p. 22-23). 
39 “E essa nasce da própria natureza da linguagem, que é uma representação mais direta das ações e das paixões 
de nosso ser interno, e é suscetível das mais variadas e delicadas combinações, do que pela cor, forma ou 
movimento, e é mais plástica e obediente ao controle daquela faculdade da qual é criação. Pois a linguagem é 
produzida arbitrariamente pela imaginação e tem relação apenas com o pensamento […]” (SHELLEY, 2008, p. 
83). 
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senhores, a não ser as infinitas representações do homem. A poesia se transforma em “[…] 

arte universal que pode configurar e expressar em toda Forma [sic] todo conteúdo que, em 

geral, é capaz de entrar na fantasia [e] […] para quase tudo aquilo que, de alguma maneira, 

interessa ao espírito e o ocupa. […]”. (HEGEL, 2004, p. 17). A maturidade poética em Mario 

Quintana entende que a poesia “desperta e alarga a própria mente por fazê-la o receptáculo de 

mil combinações de pensamentos misteriosos.” (SHELLEY, 2008, p. 89). Em Mario 

Quintana, se, por um lado, o terrível propicia o Sublime; por outro lado, o Sublime também é 

proporcionado, de acordo com o pensamento hegeliano, pela “[…] inefabilidade e pela 

majestade da Substância Infinita.” (ABBAGNANO, 2007, p. 1091). 

 

 

2.3 Territórios da poesia 
 

 

Se a poesia possui tamanha gradação entres as artes, se a tradição movida pelas forças 

centrípetas da língua estabelece um gênero centralizador como o mais favorecido, por que 

isso não é notado nos tempos modernos? Não é só na aparência. A poesia vem perdendo seu 

território e seu status quo na sociedade em favor da linguagem prosaica: “A civilização 

moderna, impermeável à poesia, aparece para Quintana como um mundo em decomposição, 

que se desmorona inelutavelmente.” (BECKER, 1996, p. 35). 

Embora a vida social moderna tome como seu principal guia a materialidade, os 

valores de troca, já que tudo na modernidade tem que apontar para a idéia de lucro com a sua 

consequente forma progressiva do tempo, do sempre ir à frente, é preciso reconhecer e ter a 

poesia como sendo uma necessidade importante para o engrandecimento do espírito humano, 

ao mesmo tempo em que pode humanizar o homem. T. S. Eliot (S.d.) relembra que a poesia é 

aquela que não se baseia somente no prazer; todo bom poeta tem algo valioso a oferecer, além 

do prazer estético. 

Mario Quintana é consciente dos custos trazidos pela modernidade ao homem. A 

sociedade capitalista se desvencilha de tudo aquilo que é considerado “anexo” ou “acessório”. 

Coisas que antes possuíam fins estéticos, hoje em dia, não possuem mais valor. Em Mario 

Quintana, percebe-se a perda do território da imaginação através da abolição das heráldicas; 

dos chapéus, que fez o homem perder elegância; das saias longas, que fez a mulher perder 

simetria; do sabor neutro do iogurte, substituído por outros com diferente sabor predefinido, 
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dos cafés, que já não possuem cadeiras, evitando que as pessoas se relacionem e, obviamente, 

do hábito de ler poesia. 

“O poema reconhece plenamente, sim, que faz parte de uma família, que é herdeiro de 

uma cultura […]” (TEZZA, 2006, p. 214). Mario Quintana é consciente da tradição que o 

formou, tem conhecimento do que pensa o mundo intelectual e das artes acerca da poesia, mas 

é como qualquer outro poeta que se pergunta qual o seu papel como poeta na sociedade 

moderna. Por que produzir poesia quando essa já não possui tanta significância quanto no 

passado e, o mais difícil, por que cantar quando aparentemente já não há o que cantar? 

Abaixo, observa Tezza as dificuldades da poesia nos tempos modernos: 

 

A radical economia de vocabulário, no chão comezinho das repetições, em que as 
rimas, mais ainda que pobres, se fazem pela simples duplicação de três palavras, 
concentra e centraliza a angustiante unilateralidade poética. A voz do poeta canta, 
mas sabe, em cada passo, que, munida ‘só de pão e água’ não há propriamente o que 
cantar, exceto a negação, uma negação que inclui uma dura consciência do próprio 
tempo, como atitude […]. O poeta se reconhece — e esse é o desespero de sua 
linguagem — órfão de qualquer cosmogonia. (TEZZA, 2006, p. 215). 

 

Na leitura da poética de Mario Quintana, percebe-se esse impacto. Cada verso 

quintaniano parece escrito para desligar “o plugue” do homem moderno da sua “tomada 

capitalista”. Becker observa que, na poética quintaniana, há uma preocupação acerca desse 

quadro e lança esta questão tão oportuna: “Por que a civilização moderna se tornou tão 

impermeável à poesia, e à arte em geral?” (BECKER, 1996, p. 33). 

Mario Quintana se engaja numa luta pela sensibilidade nos tempos modernos, 

entretanto, para lutar, é preciso saber o que causaria essa atual impermeabilidade social à 

poesia. Becker procura respostas para tal condição atual e as encontra em Herbert Read 

(1883-1968). O professor Becker chama a atenção para o fato de que a tese de Read satisfaz 

como resposta à pergunta sobre as causas da impermeabilidade. Para Read, o mundo moderno 

se vê influenciado por três coisas que tomaram o lugar das artes. A primeira delas é a 

alienação, causada pelo divórcio entre as faculdades humanas e os processos naturais, 

ocasionando a perda da sensibilidade. A manipulação da natureza já não é necessária, fazendo 

com que o homem não distinga mais os tons das cores e as variações sonoras. Essas 

habilidades já não são treinadas nem estimuladas fazendo com que o homem torne a amar 

“apenas a violência, mesmo na arte, pois apenas a cores e os sons violentos conseguirão 

excitar seus nervos amortecidos” (BECKER, 1996, p. 34). E continua explicando que, 

conforme Read, o segundo fato que leva o homem a se distanciar das artes é o extremo 
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racionalismo dos tempos modernos. Essa linha de pensamento traz consigo o declínio das 

religiões, a perda na credulidade no mistério. O homem, nessa espécie de racionalismo 

incompleto, chega até a esquecer-se que o cosmo ainda é indecifrável. A última causa do 

afastamento do homem moderno em relação às artes é que a sociedade atual quer se mostrar 

democrática. Com isso, associa os princípios da arte aos da aristocracia “que não são (ou não 

deveriam ser)” (BECKER, 1996, p. 34) os determinantes da Estética. 

 

Pois bem: em que outro lugar pode se refugiar o discurso poético para quem vive a 
consciência multifacetada das linguagens do nosso tempo? No mundo leigo, não há 
mais espaço para uma voz ‘centralizadora’, ‘autoritária’, ‘dogmática’, nos termos em 
que Bakhtin definia o limite poético […] mais do que uma guerra de escolas é uma 
tensão do tempo. (TEZZA, 2006, p. 207). 

 

Nesse contexto social e artístico, encontra-se o poeta. A tarefa de Mario Quintana na 

modernidade é de muita responsabilidade. Ele traz consigo a ciência da complexidade poética 

e do legado do verso aliado à ciência da repulsa do homem moderno às artes em geral e mais 

especificamente ao verso: “Num mundo fragmentado e prosaico como o nosso, não é tarefa 

fácil sustentar o poder dessa linguagem sem se entregar aos lugares comuns da cultura de 

massa ou aos universais poético-religiosos, que, parece, são a hegemonia que nos restou.” 

(TEZZA, 2006, p. 215). É um trabalho árduo que, sem dúvida, Mario Quintana executará com 

maestria, como será analisado mais adiante. 
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PARTE III 
 

 

AETERNUM 
 

 

Trago dentro do meu coração, 
Como num cofre que se não pode fechar de cheio, 
Todos os lugares onde estive, 
Todos os portos a que cheguei, 
Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, 
Ou de tombadilhos, sonhando, 
E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que quero.1 

Fernando Pessoa. 
 

 

3 O antimoderno 

 

 

É uma ação de volta, de visita que marca o antimodernismo ou o verdadeiro 

Modernismo como deseja Compagnon em Les antimodernes (2005). 

Percebe-se que, na lírica de Mario Quintana, há uma atmosfera de nostalgia quanto a 

tempos que já se passaram, mas que deixaram sua marca. Nota-se um questionamento de 

pesagem ente ganhos e perdas da modernidade em relação aos tempos passados resumidos 

no ícone da primeira casa, um dos leitmotivs frequentes nos quintanares: “Não importa que a 

tenham demolido:/ A gente continua morando na velha casa/ em que nasceu.”2 

(QUINTANA, 2005a, p. 760, Que disse que eu me mudei?). 

 

São os velhos, excluídos da atividade produtiva e, por isso mesmo, socialmente 
discriminados, os objetos perdidos e sem uso ou as bagagens temporariamente 
inúteis depositadas num banco da estação ferroviária que ocupam a atenção do 
poeta, e ele busca reencontrar ali a poeticidade cada vez mais problematizada pelo 
universo prosaico em que vive. (BECKER, 1996, p. 111). 

                                                 
1 Fernando Pessoa (1888-1935) no poema “Passagens das Horas” (PESSOA, F. Poemas de Álvaro de Campos: 
obra poética IV. Porto Alegre: L&PM, 2008. p. 121). 
2 “A casa, como o fogo, como a água, nos permitirá evocar, na sequência de nossa obra, luzes fugidias de 
devaneio que iluminam a síntese do imemorial com a lembrança. Nessa região longínqua, memória e imaginação 
não se deixam dissociar. Ambas trabalham para seu aprofundamento mútuo. Ambas constituem, na ordem dos 
valores, uma união da lembrança com a imagem. Assim, a casa não vive somente no dia a dia, no curso de uma 
história, na narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e 
guardam os tesouros dos dias antigos.” (BACHELARD, G. A poética do espaço. Tradução Antonio Danesi. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 25). 



90 
 

 
 

Como se observou anteriormente, Mario Quintana também retoma, em sua poética, o 

caráter do canto e do espanto através de palavras que repercutem e se repetem através de 

todo seu trabalho. A ação de retomar o passado, de enfatizar e retinir que o ser humano 

ainda pode voltar a se espantar é para Compagnon (2005) uma das características do ser 

antimoderno. 

Entende-se como Modernismo as manifestações artísticas surgidas depois da 

Primeira Guerra Mundial, como uma tentativa de reconstruir a Europa sobre novas bases, a 

busca pelo novo representado por vários “‘ismos’ efêmeros” (MOISÉS, 2004, p. 462) das 

vanguardas. Todas as escolas modernistas, hoje um tanto quanto antigas, já foram de 

vanguarda. Lembra Moisés que, apesar de necessárias, as vanguardas são as primeiras a 

envelhecer e morrer (MOISÉS, 2004, p. 464). 

O Antimodernismo não é o mesmo que Pós-Modernismo que recusa o Modernismo e 

seu compromisso com o novo. O antimoderno além de recusar o novo, é nostálgico do 

passado e ao mesmo tempo não é um reacionário, nas palavras do próprio Compagnon: 

 

Quem são os antimodernos? Balzac, Beyle, Ballanche, Baudelaire, Barbey, Bloy, 
Bourget, Brunetière, Barrès, Bernanos, Breton, Bataille, Blanchot, Barthes… Nem 
todos os escritores franceses, cujo nome começa com B, mas após a letra B, um 
número impressionante de escritores franceses. Nem todos ganhadores do status 
quo, nem conservadores nem reacionários de todas as cores, nem todos os nossos 
mal-humorados e decepcionados com seu tempo, nem imobilistas e nem os de 
ultradireita, nem os ranzinzas nem os azedos, mas os modernos em desacordo com 
os tempos modernos, com o Modernismo ou com a modernidade, ou os modernos 
que foram a contragosto, modernos danados ou modernos intempestivos.3 
(COMPAGNON, 2005, p. 7, grifo do autor, tradução nossa). 

 

O Antimodernismo, para Compagnon, tem como fundador Baudelaire. Este e tantos 

outros são os verdadeiros modernos, porque acreditaram piamente no movimento e depois 

deixaram de nele crer, restando o ódio de si mesmo devido à perda. Tem como principais 

características uma reação, uma resistência ao moderno, preferindo a nostalgia e a 

ambivalência ao positivismo e à dualidade. A antimodernidade deve seduzir por que é “mais 

moderno do que os modernos4”  (COMPAGNON, 2005, p. 09, tradução nossa), e a sua 

                                                 
3 “Qui sont les antimodernes? Balzac, Beyle, Ballanche, Baudelaire, Barbey, Bloy, Bourget, Brunetière, Barrès, 
Bernanos, Breton, Bataille, Blanchot, Barthes… Non pas tous les écrivains français dont le nom commence par 
un B, mais, dès la letre B, um nombre imposant d’écrivans français. Non pas tous les champions du statu quo, les 
conservateurs et réactionnaires de tout poil, nos pas tous les atrabilaires et les déçus de leur temps, les 
immobilistes et les ultracistes, les scrogneugneux et les grognons, mais les modernes en délicatesse avec les 
temps modernes, le modernisme ou la modernité, ou les modernes qui le furent à contrecoeur, modernes déchirés 
ou encore modernes intempestifs.” 
4 “plus modernes que les modernes”. 
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tradição “se não antiga, pelo menos tão antiga como a modernidade”5 (COMPAGNON, 

2005, p.11, tradução nossa), não somente francesa como tradição, mas igualmente europeia. 

Os antimodernos são os modernos em liberdade, ou seja, que não são mais enganados pelos 

paradoxos contemporâneos: a Revolução, o Iluminismo, o Positivismo. De onde surge o 

credo, antirrevolucionário, anti-iluminista, pessimista. 

Para cada figura representante do Modernismo, Compagnon apresenta uma antítese. 

São seis as figuras do antimoderno: a Contrarrevolução, o Anti-iluminismo, o Pessimismo, o 

Pecado original, o Sublime e a Vituperação. Figuras essas que correspondem às camadas 

ideológicas respectivamente da política, da filosofia, da moral, da religião, do senso estético, 

e do estilo. Dentre elas, terão espaço aqui para observação a Contrarrevolução, o Sublime e a 

Vituperação. 

Na medida em que os efeitos da revolução se instalavam, as consequências eram 

visíveis no campo social. A aristocracia foi destituída do poder de forma sanguinolenta para 

dar a floresceste burguesia. O sistema de governo, antes monárquico, foi destituído para 

abrir caminho para o novo: a república. A França entrou num período chamado de sufrágio 

universal, período em que ideias de igualdade foram difundidas. 

A Contrarrevolução reclama o direito da aristocracia como classe governante, por ser 

uma oligarquia da inteligência. O antimoderno defende a volta de uma casta educada, uma 

vez que a insensatez democrática não surtiu efeito. O povo não possui as habilidades 

necessárias para governar uma nação, ou de forma menos eufêmica: “A estupidez não tem o 

direito de governar o mundo.”6 (COMPAGNON, 2005, p. 40). Com efeito, a democracia é 

 

[…] como um sistema político instável. O povo que é o que é, ou seja, não se 
instruí, a função política deve continuar a ser monopólio da elite, dentro de uma 
sociedade hierarquizada, mas livre […] menos produto de uma massa esclarecida 
do que de grandes gênio e um público capaz de compreendê-los […] a submissão 
do povo à ordem social necessária, aristocrática e desigual […].7 (COMPAGNON, 
2005, p. 39, tradução nossa). 

 

Na verdade, a república não salvou o homem da prostituição eleitoral, fruto de um 

amor místico, e os intelectuais disso estavam convencidos e, por isso mesmo, ficaram 

desgostosos. 

                                                 
5 “sinon ancienne, du moins aussi ancienne que la modernité”. 
6 “La stupidité n’a pas le droit de gouverner le monde.” 
7 “[…] comme um système politique instable. Le peuple étant ce qu’il est, c’est-à-dire non instruit, la fonction 
politique doit rester le monopole de l’élite, dans une société hiérachissée, mais libre […] moins produire des 
masses éclairées que de produire de grands génies et un public capable de les comprendre […] la soumission du 
peuple à l’ordre social nécessaire, aristocratique et inégalitaire.[…].” 
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Compagnon toma De Maistre como um dos teóricos da Contrarrevolução e Burke 

como um dos teóricos do Sublime, campo da filosofia que despertara com o surgimento do 

Romantismo, como resposta ao pensamento iluminista. Burke é considerado um de seus 

“inventores”8 (COMPAGNON, 2005, p. 111, tradução nossa): criado sob a análise da 

Revolução que provoca o “incompreensível”9 (COMPAGNON, 2005, p. 113, tradução 

nossa). Foi o medo da guilhotina que trouxe de volta a fé que se perdia entre os movimentos 

do crescente campo científico e da reforma protestante, como manifestação da fé burguesa. 

O Antimodernismo, além de movimento político, assumia a função religiosa e 

estética, respondendo através do Romantismo as questões das mudanças da época no 

pensamento francês. Ser antimoderno é ser antiburguês, antidemocrata, ao mesmo tempo ser 

de direita, ou seja, oligarquista e pró-aristocrata. 

O antimoderno vai além e fraterniza o spleen, tédio cotidiano, ao Sublime, ao 

espanto. É essa característica que define a experiência da reversibilidade do antimoderno 

durante a primeira fase do Romantismo, antes que este também se torne ícone da burguesia. 

Enquanto houver a ideia do moderno, também existirá o antimoderno.  

Assim como o pós-moderno, o antimoderno recusa o moderno, mas enquanto o 

primeiro prefere se concentrar em ideias mais próximas ao presente, o segundo volta ao 

passado distante, para recuperar conceitos como o Sublime. O antimoderno deve negar toda 

modernidade, pois ela só é de quem a nega. 

De acordo com esse posicionamento, a própria intenção de Mario Quintana, ao lançar 

seu primeiro livro, um livro de sonetos, já revela sua implicância com as concepções estéticas 

do seu tempo. Mario Quintana age reabilitando uma estrutura que, apesar de parecer comum 

hoje, sofreu graves críticas da parte modernista. 

De fato, em um escritor: “Não há nenhum erro maior do que o de acreditar que a 

última palavra dita é sempre a mais correta, que algo escrito mais recentemente constitui um 

aprimoramento do que foi escrito antes, que toda mudança é um progresso.” 

(SCHOPENHAUER, 2008, p. 59). Nas palavras do próprio Mario Quintana, “[…] muita vez 

o poeta é induzido a modas, quando na verdade não há nada tão ridículo como os figurinos da 

última estação. Só nunca sai da moda quem está nu.” (STEEN, 2008, p. 15), o que está em 

concordância, novamente com o filósofo alemão, pois “[…] o novo raramente é bom, porque 

o que é bom só é novo por pouco tempo.” (SCHOPENHAUER, 2008, p. 61). 

                                                 
8 “inventeurs”. 
9 “incompréhensible”. 
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Como já foi visto, a base da concepção estética em Mario Quintana é dialógica, e a 

utilização do Sublime não seria diferente: “A poesia de Quintana, que se inscreve entre a 

analogia e a ironia, entre o sublime e o prosaico, encontra-se desde o nascedouro sob o signo 

da contradição.”  (BECKER, 1996, p. 15), exatamente como é o antimoderno de Compagnon: 

“[…] ridículo e sublime […] emblema do anti-moderno, ‘consumido por um desejo 

implacável’ e humilhado pelo ‘céu irônico e cruelmente azul’.”10 (COMPAGNON, 2005, p. 

131, tradução nossa). 

Uma das principais características de Mario Quintana é sua posição intercalada entre o 

verso livre, expressão moderna do verso, e a metrificação tradicional. Bosi e Tânia Franco 

Carvalhal observam que: 

 

O verso livre e o poema polirrítmico são formações artísticas renovadas. Isto é, 
novas e antigas. Seguindo trilhas da música e da pintura, a poesia moderna também 
reinventou modos arcaicos ou primitivos de expressão. O móvel de todas é o 
mesmo: a liberdade. (BOSI, 1977, p. 75). 

 

A poesia de Mario Quintana, desde o aparecimento de A Rua dos Cataventos em 
1940, não cede aos gostos da época. Em meio ao versilibrismo dominante, herança 
ainda dos modernistas de 1922, os 35 sonetos rimados que compõem seu primeiro 
livro testemunham que o poeta já está à procura de expressão própria, comprometido 
apenas com ele mesmo. […] Por isso, não adere também a sugestões regionais, 
despojando seus versos de qualquer cor local, naquele sentido em que o gauchismo, 
como manifestação de brasilidade, ligava-se ao ideário modernista. (CARVALHAL, 
2007, p. 94, grifo do autor). 

 

Zilberman aponta que Mario Quintana evitou alguns assuntos frequentados pelos 

poetas modernistas assinalando que: 

 

A temática de Mario Quintana remete, pois, à idealização do que não mais existe, 
porque não pode ser restaurado, o que desencadeia o desconforto do artista no seu 
presente; e patenteia-se o vínculo com a tradição simbolista, que permaneceu viva 
no Rio Grande do Sul e que representou o primeiro passo da lírica, na Europa e 
também no Brasil, na direção da modernidade. […] Em Mario Quintana, o 
Modernismo é assimilado às necessidades do criador, sendo que o uso da linguagem 
coloquial e de expressões típicas da oralidade indicia esse aspecto […]. 
(ZILBERMAN, 2007, p. 62). 

 

O retorno ao passado não necessariamente indica o reacionarismo. Pode um poeta 

voltar ao passado e mesmo assim ser moderno. Becker relembra que, no Brasil, foram o 

Simbolismo e o Impressionismo que introduziram o poema em prosa e que  

                                                 
10 “[…] ridicule et sublime […] emblème de l’antimoderne, ‘rongé d’um désir sans trêve’ et humiliè par ‘le ciel 
ironique et cruellement bleu’.” 
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É na esteira destes livros e, obviamente, com o conhecimento do que haviam 
produzido os simbolistas franceses que Quintana se lança a escrever seus poemas em 
prosa, que constituirão a parte maior de sua obra e não encontram, na cena literária 
nacional, nada que se lhes equipare seja em termos quantitativos como qualitativos. 
(BECKER, 1996, p. 99).  

 

Não menos moderno por causa disso, revela também a intranquilidade e o 
desconforto próprios ao Simbolismo, de que a poesia sul-rio-grandense só se separa 
depois dos anos 50. Delimitando o círculo de atuação do Modernismo gaúcho, 
Quintana ainda está dentro dele, porque simpatizante da nostalgia simbolista, o que 
sugere a permanência do movimento na literatura do Rio Grande do Sul e sua 
singularidade no conjunto da poesia nacional. (ZILBERMAN, 2007, p. 63). 

 

Ser antimoderno é reconhecer que, se o novo é bom, ele vai se estabelecer, mas 

também é basear-se na experiência do passado. É estar consciente que, no tumultuado 

alvoroço do novo, entram muitos falsários se aproveitando de alguma forma. Tal exploração 

por parte dos falsários se dá principalmente porque a realidade crítica não se fortificou o 

suficiente para separar o joio do trigo. Nietzsche (2009, p. 95) afirma que a arte moderna 

possui uma “natureza mentirosa”. 

 A arte moderna prolifera como o joio em meio ao trigo. Essa proliferação se deve a 

incompreensão do que seja arte. Corrompe-se L’art pour l’art11.  Revelam-se pinturas sem ao 

menos um elo com o basal prazer estético das cores e texturas; esculturas que, além de nem 

mesmo comunicarem o prazeres próprios da densidade, profundidade e texturas, são 

desprovidas de transcendência estética – entendendo-se por transcendência estética aquilo que 

continua a comunicar, mesmo quando a presença física do objeto estético não está mais 

presente –; poemas vazios de associação entre signo e significado. 

 O ponto a que se quer chegar é que, em Mario Quintana, a arte não precisa ter 

somente a aparência do trigo, ela precisa alimentar o homem. A “natureza mentirosa” da arte 

moderna é aquela que, ou porque naïf ou porque mal intencionada, penetra no seio da 

sociedade perpetrando o engano com a pretensa aparência de trigo alimentador. Por exemplo, 

não há dúvidas que o nonsense, quando utilizado por um bom artista, quebre o fastio estético 

do homem. Todavia, a arte moderna tem feito do nonsense uma escusa para inserir pseudo-

atributos estéticos que nem mesmo se comprometem com a finalidade estética: o sensível. Por 

outro lado, tem-se a Arte Engajada e com ela o fim estético foge, novamente, pela tangente. A 

modernidade deixa escapulir o foco estético do sensível alimentador. A Arte Engajada propõe 

políticas, ideologias e propagandeia o efêmero, esquecendo-se que a fome estética do homem 

                                                 
11 “Teoria segundo a qual a Arte visa exclusivamente a proporcionar prazer estético, ou seja, desconhece fins 
utilitários, como a moral, a política, a educação, etc.” (MOISÉS, 2004, p. 41) 
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requer trigo. Visando um fim estético, a arte deve ser compreendida como um meio e não 

como um fim, basta voltar ao sentindo original da palavra: “[...] Técnica é, por isso, a palavra 

que dá continuidade ao significado original (platônico) do termo arte.” (ABBAGNANO, 

2007, p. 93), dessa forma, a arte é um meio de alimentar a sensibilidade estética.   

Tão moderno quanto Mario Quintana, Salvador Dali (1904-1989) escreve um libelo 

contra a própria modernidade, e nele vitupera contra os “críticos da velha arte moderna foram, 

sobretudo enganados e corneados pelo ‘moderno’ mesmo. De fato, nada envelheceu mais 

depressa e pior do que aquilo tudo que num momento eles qualificaram de ‘moderno’”. 

(DALI, 2008, p. 35). Para Dali, a única e tenaz contribuição do moderno que permanecerá 

indelével na arte é a fragmentação: 

 

De toda a revolução moderna uma única ideia não envelheceu, e permanece tão viva 
que será o fundamento de um novo classicismo que se espera de forma iminente. 
Nenhum dos críticos ditirâmbicos da velha arte moderna ainda a assinalou. Trata-se 
nada menos que do famoso segundo a natureza de Paul Cézanne. A 
DESCONTINUIDADE DA MATÉRIA. (DALI, 2008, p. 87, grifo do autor) 

 

Arthur Rimbaud (1854-1891) foi um dos poetas simbolistas entre os quais Mario 

Quintana mais estimava, inclusive afirmando que nem todos os poetas são verdadeiros como 

o poeta francês. Rimbaud foi outro poeta que 

 

[…] declarava que era necessário ser ‘absolutamente moderno’. Ele o foi. Para além 
de certo extremo, por ele tocado, tudo estava fadado a ser ‘pós’. Seu silêncio pode 
ser lido como a intuição precoce de que o suicídio da arte estava previsto no próprio 
programa da modernidade, condenada à repetição exaustiva da negação. No 
arrebatamento inaugural da modernidade, ele decidiu calar-se, recusando, de 
antemão, a ‘tradição do novo’. O impacto revolucionário de seu texto permaneceu 
assim inteiro, e este, cem anos passados, absolutamente moderno. (PERRONE-
MOISES, 2000, p. 28). 

 

Anteriormente, viu-se que o ser é um desenho de criança corrigido por um louco. 

Também que a natureza poética é dialógica, em Mario Quintana. Tal fragmentação do ser e do 

mundo que, de acordo com Dali, é a maior contribuição da modernidade às artes levará à 

analisar de que forma a fragmentação convergiu na lírica de Mario Quintana. Já se observou 

que, além de estar consciente acerca de sua condição de poeta, Mario Quintana também se 

preocupa com o espanto, efeito do Sublime. Todavia, tendo em vista a situação em que se 

encontra a poesia frente à modernidade, o poeta gerará um acréscimo, um lucro para a 

literatura e para o homem: “O lucro da poesia, quando verdadeira, é o surgimento de novos 

objetos no mundo”. (LEMINSKI, 1986, p. 58). Reformula o Sublime, aliando-o com seu 
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contrário. Mais à frente, será observado que essa criação, obra antimoderna, é desenvolvida 

pelos quintanares “[…] contigenciada pelo passado, melhor, pela tradição viva […]”. 

(DAUNT, 2004). 

 

 

3.1 Torre de marfim 

 

 

Ser antimoderno não é recusar o novo por completo, mas ser relutante em face dele. É 

uma atividade de resistência, não reacionária. Ser assim não é negar a estética moderna, 

porque é ele próprio o responsável por ela. A negação do antimoderno é dirigida à nova ética 

da sociedade, que passa a ditar também os valores estéticos. 

Em uma sociedade resistente às artes, onde o “ter” é mais valorizado que o “ser”, os 

valores da burguesia ainda pregam a Revolução, o Iluminismo, o American Way12. O ser 

humano encontra-se sob o encanto da sociedade moderna, que canta o canto das bolsas de 

valores. O homem moderno agora dorme e acorda ao custo de drogas. A natureza é depredada 

pelo consumo não consciente, e suas fontes não-renováveis de energia estão sendo exauridas 

ou poluídas. A tecnologia alcançada a todo preço, mesmo que se trate de vidas, incluindo as 

humanas. Os ministérios de defesa de todo o mundo, de tanto preocupar-se em se defender, 

passam a promover a guerra. A modernidade passa por um número acentuado de guerras e 

atentados terroristas nunca antes observados pela história, em tão curto período de tempo. É 

fato que o ser humano sempre guerreou, contudo, são as novas proporções desses conflitos 

que caracterizam a humanidade na modernidade. A condição humana na modernidade foi 

assimilada na tela Skrik (1893) do norueguês Edvard Munch (1863-1944). 

Como diz Cândido (2004, p. 169 - 172), apesar de todo avanço tecnológico e 

científico, a modernidade está mergulhada na barbárie, no máximo da irracionalidade. Essa 

situação contraditória é causada pelo processo de desumanização do homem. Entendendo-se 

por humanização: 

 [...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capaciade de penetrar nos problemas da vida, 
o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. [...] (CÂNDIDO, 2004, p. 180) 

 

                                                 
12 Expressão da língua inglesa que qualifica o estilo de vida estadunidense: capitalista e extremamente 
consumista. 



97 
 

 
 

 A tese central de Cândido é que a literatura é uma forma de humanizar o homem 

porque ela é uma necessidade lúdica universal, uma arma de instrução e educação; ela 

confirma e nega, denuncia e propõem, igualmente combate os mesmos valores preconizados 

pela sociedade, portanto, uma formadora de personalidade. A literatura ainda nos fornece a 

possibilidade, de “[...] vivermos dialeticamente os problemas. [...]” (CÂNDIDO, 2004, p. 

175). Talvez, não haja mera coincidência entre a barbárie / irracionalidade vivida nesta era de 

avanço tecnológico e o desprezo sofrido pela literatura: 

 

 [...] Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, 
a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de 
focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, 
a servidão, a mutilação espiritual. [...] (CÂNDIDO, 2004, p. 186)  

 

E o poeta, onde fica no meio dessa nova realidade? Como exercer o sensível e o 

imaginário num mundo quase intolerante à sensibilidade e à imaginação. Tarefa difícil. Parece 

que a resposta seria uma espécie de hibernação, isolar-se temporariamente e refletir sobre o 

mundo e a condição de poeta. 

Se o poeta vive em época de valorização da máquina e da tecnologia, é preciso 

encontrar um lugar seguro para voltar a valorizar o próprio homem. Mesmo fazendo parte da 

realidade que o abraça, o poeta antimoderno — o verdadeiro moderno — a recusa. Isola-se 

em si mesmo, no seu trabalho estético. Esse lugar comum de isolamento de tantos poetas é 

chamado de arrogância por uns, de brio por outros. Arrogância ou Brio? Torre de marfim 

abarca ambas as concepções e é a metáfora moderna para o Monte Parnaso. 

 

As ‘torres de marfim’ em que se fecharam os poetas da modernidade foram uma 
reação, nunca um reacionarismo. Sua atitude não era de fuga, mas de protesto contra 
uma sociedade utilitarista, uma ciência arrogante e uma literatura naturalista. […] 
Mallarmé afirmava: ‘a poesia é um edifício estranho ao resto do mundo’. 
(PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 33). 

 

Os sentidos, arrogância/ brio, podem simplesmente serem interpretados juntos. O 

poeta, como representante daquilo que concerne ao humano, é um defensor arrogante e brioso 

em épocas em que as humanidades são desprezadas. Para Nietzsche, ser poeta é ser 

considerado como aquele que vê mais longe e melhor: 

 

[…] o poeta só é poeta porque se vê cercado de figuras que vivem e atuam diante 
dele e em cujo ser mais íntimo seu olhar penetra. […] No fundo, o fenômeno 
estético é simples; se se tem apenas a faculdade de ver incessantemente um jogo 



98 
 

 
 

vivo e de viver continuamente rodeado de hostes de espíritos, é-se poeta […]. 
(NIETZSCHE, 2007, p. 56). 

 

O que não significa que o poeta possua poderes sobrenaturais para entender todas as 

esferas da atividade humana, mas “[…] o poeta é plenamente distinguido dos outros homens 

pela maior prontidão para pensar e sentir sem imediatamente excitado pelo exterior […]”13 

(WORDSWORTH, 2006, p. 149) em relação ao próprio homem, àquilo que o estabelece 

inserido na condição de existir.  

Erickson, estudando a poética de Augusto dos Anjos, observa que a voz do poeta é 

concordante com Píndaro, pois “[…] a poesia (e o poeta) é superior à sabedoria e ao poder 

raciocinante (filosofia). O poeta se torna profeta […]” (ERICKSON, 2003, p.146). Outrora, 

quando o poeta era ser considerado um sábio, não havia a necessidade da constante 

rememoração do seu papel. Adentrando na modernidade, a função do poeta é questionada em 

favor de um pseudorracionalismo, como se ele não fosse igualmente racional. Há um 

imediatismo favorável das ciências exatas e tecnológicas, não que essas áreas do 

conhecimento sejam insignificantes; mas o que se questiona é a falta de equilíbrio no 

momento de valorizar o útil e o estético. O Romantismo, intranquilo com essa realidade, 

inicia esse questionamento que culminará na tensão desses tempos modernos. 

 

[…] O que é um poeta? Para quem ele se dirige? E que tipo de linguagem se espera 
dele? – Ele é um homem que fala aos homens: um homem, é verdade, revestido com 
mais viva sensibilidade, mais entusiasmo e delicadeza, que tem um grande 
conhecimento da natureza humana, e uma alma mais compreensiva […]14. 
(WORDSWORTH, 2006, p. 147, tradução nossa). 

 

Ser poeta, na modernidade, é ser um visionário, que “tem visões, mas tipicamente 

visões não das coisas externas e reais, mas ‘visões’ da imaginação” (ERICKSON, 2003, p. 

132). É recorrer a todos os recursos disponíveis, estejam esses recursos no passado ou 

simplesmente nas “visões” do imaginário. O visionário da imaginação já possuía em sua visão 

uma forma antecipada do futuro real, como se tem percebido na história da literatura. 

O poeta se isola para se concentrar no seu próprio material, as palavras, procurando 

um meio de colocá-las em circulação, nem que isso só ocorra no futuro. Muitas vezes, o poeta 

                                                 
13 “[…] the poet is chiefly distinguished from other men by a greater promptness to think and feel without 
immediate external excitement […]”. 
14 “[…] What is a Poet? To whom does he address himself? And what language is to be expected from him? – 
He is a man speaking to men: a man, it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and 
tenderness, who has a greater knowledge of human nature, and a more comprehensive soul […]”. 
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escreve para leitores inexistentes, na ânsia que um dia suas palavras não voltem vazias e 

tragam respostas aos questionamentos que elas se dispuseram. 

 

Essa é a alta função dos poetas, aqueles inúteis, aqueles doidos que passam seu 
tempo tirando as palavras da circulação normal, para lustrá-las e ilustrá-las num 
outro circuito, mais livre e essencial. E essa função — crítica, restauradora, utópica 
— obriga-o a repensar o ainda tão malvisto hermetismo, a tão malfalada ‘torre de 
marfim’ dos poetas da modernidade. Há mais de cem anos se têm condenado 
aqueles ‘elitistas’ e ‘alienados’, que voltaram as costas paras as questões ‘sérias’ de 
seu tempo e aristocraticamente, ficaram brincando com seus bibelôs sonoros […] 
(PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 32). 

 

Pôr-se à parte com palavras é ser um eremita moderno. A pressa do mundo moderno 

se reflete nas grandes metrópoles, a cortesia tem cedido lugar a um comportamento grosseiro. 

O ser humano, pressionado por uma sociedade de produção, se vê acuado a abandonar 

costumes que talvez, se não tão felizes em relação à renda, seriam mais salutares. Isolar-se 

com os “bibelôs sonoros” é uma clara recusa ao tempo em que se vive. Não deixa de ser um 

protesto estético, por que o poeta diz: não sei aonde você quer chegar, mas, assim, acho que 

não vai muito longe. 

É a esse ser humano que o poeta terá que receber e tentar, através do seu trabalho 

estético, fazer o que a poesia sempre fez: alentar, admoestar, divertir, surpreender, ajudar a 

pensar, espantar. Todavia, antes que o poema saia para as ruas e ganhe vida, o poeta precisa 

de seu tempo para trabalhar com as palavras. Diante da impossibilidade de solucionar os 

problemas do mundo, o poeta moderno procura solucionar esses conflitos dentro de sua 

poética: “Quando o poema é bem-sucedido, o problema se acha resolvido nele: em seus 

limites, uma correspondência mágica, de fato, predomina.” (HAMBURGER, 2007, p. 48). 

Dar às costas às questões sérias do mundo é assumir sua função de esteta, de indivíduo 

que dar forma ao objeto estético. Voltar-se para a poesia, nos tempos modernos, é assumir a 

responsabilidade de que ser um poeta não é só possuir a faculdade de enxergar o que faz o ser 

humano, mas expressar essa visão através da arte. 

Em Mario Quintana, é possível perceber a consciência daquilo que se espera de um 

poeta e principalmente de um poeta antimoderno: “Ser poeta não é dizer grandes coisas, mas 

ter uma voz reconhecível dentre todas as outras.” (QUINTANA, 2005a, p. 295, A voz). No 

poema abaixo, percebe-se o trocadilho entre o ético — o bem/mal — e o estético — o bom 

gosto/mau gosto. O poeta e suas palavras possuem uma missão estética. 
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Shakespeare. Nunca lhe passou pela cabeça o receio do ridículo. Em contrapartida, 
Racine, com a sua infalível mesure, é que nos parece às vezes afetado. O que jamais 
acontece com Shakespeare, apesar de todos os pesares. 
Como os grandes homens da História estão acima do bem e do mal, os grandes 
poetas estão acima do bom e do mau gosto. (QUINTANA, 2005a, p. 337, Mesura & 
Desmesura). 

 

Mario Quintana vê a humanidade em movimento de manada, se dedicando a 

atividades de robôs e esquecendo-se da sensibilidade. Recobrar essa sensibilidade que aos 

poucos se esvai significa abdicar da sua posição no seio da sociedade e isolar-se. Se defender 

a sensibilidade custar o preço de recolher a si e a suas palavras para o isolamento, o poeta 

mais que moderno está disposto a pagar o preço. Percy Shelley, como Mario Quintana, 

percebe esse desmoronamento da sensibilidade em favor do racionalismo e da tecnologia: 

“Mas os poetas têm sido desafiados a renunciar da coroa civil aos pensadores e mecânicos, 

em outro argumento. Admite-se que o exercício da imaginação é o mais prazeroso, mas alega-

se que o exercício da razão é mais útil.” (SHELLEY, 2008, p. 109).  

Veja-se na sequência aquilo que o quintanar fala acerca do isolamento: 

 

Os poetas não são azuis nem nada, como pensam alguns supersticiosos, nem sujeitos a 
ataques súbitos de levitação. O que eles mais gostam é estar em silêncio — um 
silêncio que subjaz a quaisquer escapes motorísticos ou declamatórios. Um silêncio… 
este impoluível silêncio em que escrevo e em que tu me lês. (QUINTANA, 2005a, p. 
525, Pequeno esclarecimento). 

 

Mas uma vez, o silêncio aparece. Já se viu que, na ausência de sons, é que o Sublime 

opera. É, no silêncio, que o poeta prepara sua fórmula mágica, igualmente, nessa ausência de 

som, que o leitor se deixa encantar por ela. Silêncio contra a mecanicidade da vida, atividade 

que zera o contador na modernidade, pausa e congela a atividade “motorística” e vazia, 

oportunizando um encantamento entre poeta e leitor, talvez um espanto, possível de ser 

entendido pelo uso das reticências logo depois da palavra silêncio em “Pequeno 

esclarecimento”, bem como da própria repetição da palavra silêncio. 

No mundo moderno pseudorracional, onde se quer calar a voz do poeta como voz de 

autoridade, o poeta isola-se, transformando-se num “rouxinol que na escuridão se apruma 

para cantar e alegrar sua própria solidão.” (QUINTANA, 2005a, p. 88). Ao ilhar-se, o poeta 

não deixa de pertencer ao mundo que o cerca. Pelo contrário, este é mais bem absorvido por 

aquele. Se, em Shelley, o poeta, mesmo na escuridão, ainda canta e se alegra, é prudente 

desconfiar desse isolamento. 
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O poeta é, antes de tudo, senhor do seu próprio mundo. Precisa, antes de qualquer 

coisa, voltar para si no mundo das suas palavras: “[…] Cada poeta é o maior. Porque não há 

grandes nem pequenos poetas. Há apenas os que são e os que pensam que são. Estes não 

contam; quanto aos verdadeiros, cada qual é o grande, aliás, o único poeta do país de si 

mesmo. […]”. (QUINTANA, 2005a, p. 694, Perguntas). 

 

 

 

3.2 Deslocamento 

 

 

O filósofo moderno assume sua função não como juiz de valores, mas como ser que 

fomenta questionamentos sobre a vida. Mario Quintana, como poeta, toma para si essa 

posição não como juiz esteta, mas como poeta que promove um questionamento sobre a vida. 

Mas já foi visto que vida e poesia são intrínsecas. Logo, por essa natureza dialógica, não deve 

existir separação entre um mundo concreto e um mundo estético.  

A poesia, além de oferecer prazer estético através das palavras, brinca com sons e 

imagens, aniquila o tempo e os relógios, promove questionamentos e traz respostas. Para 

Huizinga (2007), a poesia nasce no lúdico, é jogo da alma e jogo do social. O poema não tem 

somente um fim estético (HUIZINGA, 2007, p. 154). Jogar precede a própria cultura 

(HUIZINGA, 2007, p. 11), portanto: “Tudo que é poesia nasce no jogo: no jogo da adoração, 

no jogo festivo de cortejar, no jogo agonal da fanfarrice, o insulto e a burla, no jogo da 

agudeza e destreza [...]”15 (HUIZINGA, 2007, 165, tradução nossa)  

A natureza dialógica também gera tensão, que se amplia para o afazer poético: a 

consciência do passado é requerida para a modelagem do novo, pré-requisito no campo 

artístico. Na arena onde briga o poeta por uma voz própria, quando a originalidade não é 

possível, Mario Quintana reconhece que, apesar de ser parte da paisagem, isso não o impede 

de continuar a pintar a si mesmo. Nessa arena de convergências e divergências, um poeta 

fornido da consciência nada ingênua do que significa ser o que é, arquiteta, através de 

engenhosa astúcia, uma maneira de como fazer o novo: “Um poeta deve escrever como se 

fosse o último vivente da terra.” (QUINTANA, 2005a, p. 746, De uma entrevista concedida a 

Edla Van Steen). 
                                                 
15 “[...] Todo lo que es poesía surge en el juego: en el juego sagrado de la adoración, en el juego festivo del 
cortejar, en el juego agonal de la fanfarronería, el insulto y la burla, en el juego de agudeza e destreza […]  
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Como se sabe, o verso é uma fórmula encantatória. Entretanto, toda ação de 

encantamento visa um fim. Em Mario Quintana, esse fim é o de um tremor. Se este causa 

medo ou espanto, há preocupação em mostrar a relação dos quintanares com os estudos mais 

recorrentes acerca do Sublime e da defesa da poesia como forma de alcançá-lo. Por sua vez, 

inserido numa modernidade avessa à sensibilidade, lê-se Mario Quintana como um 

antimoderno, isolado em sua torre de palavras, planejando uma retomada, ao mesmo tempo 

em fala do mundo, da experiência alheia e de si mesmo. Retomar, pelo espanto, uma 

modernidade anestesiada seria tarefa difícil se forçada. Mais proveitoso seria antes desarmar a 

modernidade, trazê-la de volta ao silêncio, a um grau zero e depois apresentar-lhe o espanto, o 

sensível na sua mais alta escala. 

Esta parte se chama Aeternum, palavra latina, cujo significado é eterno. Foi escolhida 

por ser o adjetivo utilizado por Mario Quintana ao se referir ao espanto: “Que haverá com a 

lua que sempre que a gente a olha é com o súbito espanto da primeira vez?” (QUINTANA, 

2005a, p. 675, O eterno espanto). 

Espantar eternamente é o pleito da poesia antimoderna, que, dentro da tensão dialógica 

da vida/linguagem/arte, faz uso do Sublime, para mostrar ao homem a sua sensibilidade 

através do espanto. Dentro do caos mecânico e racionalista; época que não trouxe as respostas 

prometidas ao homem, o eterno espanto é um convite. Mario Quintana convida o homem para 

se espantar com/na poesia e, através do imaginário e do sensível, voltar a perceber o mundo. 

Há um apelo a contemplar esse lugar onde pretensiosamente já não há mistério nas coisas, um 

mundo em que nada há de novo. A poesia promete descobrir aquilo que já se pensava 

descoberto: “Por favor, deixa o Outro Mundo em paz! O mistério está aqui.” (QUINTANA, 

2005a, p. 376, O outro mundo). No poema “O outro mundo”, a palavra “aqui” possui triplo 

sentindo: refere-se à vida/à poesia/à vida na poesia. A espantosa vida/poesia é a eterna fonte 

do Sublime, e tudo que nela há pode despertar para um mundo de espantos.  

No poema abaixo, lê-se um dos tantos convites feitos ao homem a embarcar e 

surpreender-se na viagem poética: 

 

Se cada um de vós, ó vós outros da televisão 
— vós que viajais inertes 
Como defuntos num caixão —  
Se cada um de vós abrisse um livro de poemas… 
Faria uma verdadeira viagem… 
Num livro de poemas se descobre de tudo, de tudo mesmo! 
— inclusive o amor e outras novidades. 
(QUINTANA, 2005a, p. 594, Invitation au voyage). 

 



103 
 

 
 

No poema “Invitation au voyage” ou “Convite para viajar”, percebe-se que o homem 

moderno é um viajor televisivo, sua imaginação é guiada pela televisão, nela o homem não 

participa, é simplesmente envolvido pela ficção anestesiante. Contudo, a voz lírica do poema 

comunica a esse homem inerte que, se ele trocar sua viagem televisiva pela viagem poética, 

fará uma viagem mais emocionante. A voz lírica de “Invitation au Voyage” não promete ao 

homem nada de novo: promete, sim, mostrar tudo aquilo que o homem já conhece, de uma 

forma inédita, “inclusive o amor e outras novidades”. 

Nessa exibição do já existente revestido de novidade, o homem possui uma 

participação ativa, o poema se encarrega de mostrar ao homem um segundo olhar acerca das 

coisas. Ambos, poema e leitor, cumprem uma parte da interação. O homem, por sua vez, ao ir 

[re]descobrindo e se [re]descobrindo, depara-se com o antigo, agora, espantosamente 

revestido de novidade. Assim acontece a viagem poética, móvel, oposta à inércia. 

A palavra deslocamento foi escolhida como título, porque aqui se pretende demonstrar 

que Mario Quintana, percebendo que o mundo encontra-se anestesiado nos tempos modernos, 

lança mão do Sublime, deslocando algumas de suas causas para outras áreas, forjando-as para 

com elas criar um portal para o espanto. 

Em primeiro lugar, não podemos excluir nada da lista de itens que podem causar o 

Sublime, isso se dá porque o eu lírico é um farejador do espanto. Se a morte pode servir como 

motivo de espanto, como já vimos anteriormente, certamente ela estará no quintanar. Se o 

medo, o escuro e a dor podem ser escolhidos como propiciadoras do espanto, também estarão 

em Mario Quintana Não esqueçamos que os quintanares é a dança da folhagem, é desenho de 

criança com linhas perpassadas, é loucura que não conhece pertinência ou bordas definidoras. 

 

Súbito 
Em meio àquele escuro quarteirão fabril 
Das minhas mãos se escapou um pássaro maravilhoso 
E eu te amei como quem solta um grito, 
Ó Lua enorme 
Incompreensível… 
Por que sempre me espantas e me assustas, Louca, 
Como se eu te visse sempre pela primeira vez?! 
(QUINTANA, 2005a, p. 616, Louca). 

 

Nesse poema, a seguinte leitura que se propõe se torna possível. O termo “súbito” é 

participante do Sublime, seja ele no Sublime longiniano, seja no burkiano. O indivíduo se 

encontra em tranquilidade mental quando repentinamente algo o desconjunta. A palavra 

escuridão também está associada ao Sublime de forma que o caráter nebuloso, indistinto e 
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sombrio é defendido por Burke como uma das formas que o evoca. O quarteirão fabril ilustra 

a sociedade capitalista de produção. No meio da escuridão da modernidade, através das mãos 

do poeta, um poema tal qual pássaro maravilhoso nasce. O termo “maravilhoso” também está 

associado ao Sublime. Sinônimos de “maravilhoso” são “admirável”, “assombroso”, 

“surpreendente” e “arrebatador”. Primeiro a escuridão, depois a surpresa, o deleite, o gozo: “E 

eu te amei como quem solta um grito”. Do que foi escrito pelas mãos do poeta, depreende-se 

que é a lua, uma lua colossal que foge à compreensão do homem e que o espanta. Dessa 

forma, o verso se torna uma maneira de amortizar a ausência de sensibilidade. 

O poema se torna o lugar onde se goza o incompreensível e o espantoso. No poema 

acima, é possível se ler que a lua não necessariamente se apresentava no céu no momento da 

feitura do poema. Apesar de essa possibilidade existir, o que se lê em “Louca” é que essa 

espantosa lua definitivamente existe no papel. Também é válido observar o título “Louca”, 

pois  pode remeter à corriqueira interjeição, vocativa que, junto ao posicionamento da mão 

direita ao lado esquerdo do peito, o ofegante, recém-aliviado, destina àquele que acabou de 

lhe pregar um susto.  

Em segundo lugar, é comum encontrar motivos simples como considerações do 

espanto. A capacidade de Mario Quintana para revestir as coisas simples de mistérios se dá, 

porque, mesmo quando explicada a coisa, o mistério nunca termina. Até mesmo a folha de 

papel em branco se surpreende com a fertilidade poética: “E obrigado, papel, por tua palidez 

de espanto”. (QUINTANA, 2005a, p., 430, Apontamentos para uma elegia). O fato do poeta 

agradecer por tal espanto é que este corrobora a defesa da poesia como forma de sentir o 

Sublime. É um atestado do reconhecimento da recriação poética que, em si, também é 

espantosa. As coisas simples, sendo escolhidas como propiciadoras do Sublime, restaura a 

escala nos sons, a nuança nas cores, o requinte da sensibilidade. Só o ser sensível é capaz de 

se espantar com o dégradé da vida.  

 

A obra de Quintana se funda no cotidiano, e encontra-se permeada por motivos e 
sentimentos familiares. […] Surpreender o eterno sob a trivialidade do cotidiano, 
essa a tarefa essencial que Quintana se coloca (lembremo-nos que Baudelaire 
entendia, de modo análogo, caber ao artista moderno ‘extrair o eterno do 
transitório’[…]. (BECKER 1996. p. 120). 

 

Contudo, a presença constante daquilo que é risível ocupa o mesmo pé de igualdade 

que o espanto nos quintanares. Foi preciso investigar mais além, perceber que o objetivo 

estético, o espanto, só poderia se dá com o auxílio do seu oposto, o grotesco. Assim, uma 

terceira roupagem do espanto resulta da fusão entre Sublime e Grotesco. 
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É esse o maior deslocamento estético na obra de Mario Quintana. Unidos os extremos, 

o espanto do Sublime e o riso do Grotesco, eles passam a trabalhar juntos para o mesmo fim 

antimoderno. Sublime e Grotesco são as duas faces de uma mesma moeda: o quintanar. O 

Grotesco é o responsável por trazer o homem de volta a um ponto x. Desse ponto, o Sublime 

pode arrebatá-lo através do espanto. Se Grotesco e Sublime são opostos, eles não são 

adversários. Enquanto o Sublime arrebata, o Grotesco rebaixa. Na música, Niccolò Paganini 

(1782-1840) o compreendeu em Capriccio no. 13 La risata (1802), em que as notas em 

progressão cromática descendente comunicam o riso diminuidor. 

A proposta estética em Mario Quintana é dialógica. Além de abarcar as nuanças da 

vida, ele une o Sublime ao Grotesco, para trabalharem simultaneamente. O Grotesco é sempre 

um movimento vertical e para baixo, porque sepulta o que não é desejado. O Sublime é um 

movimento vertical para cima e horizontal para os dois lados, porque faz ressurgir a 

sensibilidade no homem. 

Veja-se um quintanar em que espanto e riso se encontram: “Leio, com espanto, que 

uma senhora granfa, em depoimento contra o marido, afirma que este costumava conviver 

com poetas…” (QUINTANA, 2006, p. 812, Com espanto). No poema, lê-se que a voz lírica 

estava lendo um texto — muito possivelmente no jornal. A escrita, nos tempos modernos, 

permite que a vida privada de algumas pessoas se torne pública. Nesse caso, a vida privada de 

uma senhora “granfa” (grã-fina, da alta sociedade). A senhora granfa depõe contra o marido e, 

dentro das coisas ilícitas que ele praticava, uma reclamação era a de se relacionar com poetas. 

O poeta, nos tempos modernos, torna-se um delinquente e é malvisto pela sociedade, 

quando deveria ser o contrário. Observa-se o caráter cômico do poema, riso rebaixando a 

modernidade. A voz lírica se espanta, incrédula da cena, num tom jocoso como se, ao rir, 

pronunciasse “eu não estou acreditando nisso” e, ao compartilhar sua admiração com seu 

leitor, também o convida a espantar-se genuinamente, não com a modernidade, mas na poesia. 

O caráter cômico de “Com espanto” se dá, porque a rica senhora não tem 

conhecimento de causa da poesia. Membro da burguesia, ela é somente mais uma que vive 

sob o julgo da modernidade, uma modernidade que se pretende conhecedora de tudo e que 

costuma classificar como ilícito as coisas que não entram de acordo com a política da 

modernidade e da burguesia. A ironia é percebida, porque a palavra espanto é empregada 

como seu oposto, ou seja, a modernidade não é capaz de espantar. O poema é curto, mas 

comunica um universo maior acerca da comicidade quintaniana, riso que favorece o espanto 
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genuíno. É o humor no poema, assemelhado a uma piada, que estabelece os parâmetros do 

riso como ruptura entre dois estados de consciência/sensibilidade, uma inerte e outra atuante. 

Retome-se o mito que tem se utilizado como andaime neste trabalho desde seu início. 

As fontes não indicam ao certo se o encontro de Eco e Pan se deu antes dela ser recusada por 

Narciso ou depois. O fato é que da união entre Eco, a palavra, e Pan, o deus-flautista do 

espanto, resultou uma filha, Iambe, deusa do verso. Seus avós paternos são Hermes, deus das 

artes, o mensageiro dos deuses e Calipso, deusa do mar e do silêncio (COLEMAN, 2007, p. 

802). Convertendo para uma linguagem útil para este trabalho: da cópula, literalmente, 

acasalamento, entre arte e silêncio, nasce a espantosa música, e, quando esta copula com a 

palavra, nasce a poesia. 

Das poucas fontes que existem acerca de Iambe, a mais informativa são os Mistérios 

Eleusinos. Estes eram rituais em que se formavam os iniciados no culto de Deméter, deusa da 

agricultura. Dentre todos os rituais da Grécia antiga, eram esses os mais importantes e 

duraram desde a antiguidade grega até os primórdios do Cristianismo. Os Mistérios Eleusinos 

receberam esse nome devido ao templo em Elêusis, cidade próxima a Atenas, responsável 

pelo culto à deusa Deméter. Vários poetas recontaram essa história, inclusive Homero (c. 800 

a.C), que a escreveu em hino à Deméter. 

O mito central diz sobre quando Deméter dá falta de sua filha Perséfone e toma 

conhecimento que o deus Hades a havia raptado para o mundo subterrâneo. Durante seu luto, 

sai Deméter à procura da filha. Sua tristeza era tão grande que a terra parou de produzir, e a 

natureza começou a morrer. O conflito só foi resolvido com a intervenção de Zeus, que pediu 

a Hades o retorno de Perséfone. Porém havia um regulamento no mundo subterrâneo: aquele 

que lá comesse não poderia de lá sair. Um acordo foi feito. Assim, Perséfone voltaria para sua 

mãe e com ela permaneceria somente uma parte do ano; na outra parte do ano voltaria ao 

mundo subterrâneo. O mito explica a origem das estações do ano, pois, enquanto Perséfone 

permanecesse com Deméter, a terra produziria frutos. 

Enquanto o conflito acima não se resolvia, a deusa Deméter disfarçou-se e recebeu 

abrigo no palácio de Celeus, foi empregada para ser ama do filho dele. Era norma da casa que 

os hóspedes demonstrassem reconhecimento quando bem tratados. A deusa estava sendo 

tratada da melhor forma possível. Contudo, sua tristeza era tanta, que a impedia de seguir o 

protocolo. Na casa de Celeus, naquele mesmo tempo, estava outra deusa, Iambe. Esta se 

achegou a Deméter, que lamentava: 
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[…] Por muito, tácita e triste, quedou quieta no banco, 
Sem responder a ninguém com ditos ou gesto, sem 
Sorriso — e nenhum manjar provou, nem bebida alguma —  
A consumir-se em saudades da filha de bela cintura 
— Até que a solícita Jambe logrou distraí-la, com 
Trejeitos e tais chalaças que a soberana sagrada 
Fez logo sorrir e rir, com ânimo complacente […]. 
(HOMERO, 2009, p. 113). 

 

Tem-se então que Iambe alcançou sucesso através do riso. Ela retirou de Deméter o 

pesar. A atitude cômica de Iambe não resolveu o problema do sofrimento da terra nem 

solucionou o problema de Deméter, mas aí está o ponto: o riso age até mesmo sobre os 

deuses, o riso que repeliu a tristeza de Deméter, favorecendo uma consciência mais viva. 

Iambe é a deusa do verso jocoso, de seu nome derivou o verso jâmbico, que tem nos 

rituais o seu aparecimento. A figura de Iambe é o ponto chave deste capítulo, pois ele 

significa uma tradição muito antiga e traz consigo uma referência para compreender a 

comicidade na poesia ocidental. 

 

De propósito, transpus Ίάμβή como Jambe, levando em conta (pace Allen-Halliday-
Syes) que vários testemunhos autorizam considerá-la epônima do ritmo jâmbico […] 
é consenso de muitos estudiosos que jambo tem origem religiosa. Richardson (op. 
Cit. p. 213) lembra que o primeiro poeta jâmbico, Arquíloco, era oriundo de Paros, 
importante centro de culto de Deméter, deusa a que aí se associava a heroína Baubô 
(outro nome de Jambe — ou personagem equivalente a Jambe). (ORDEP; 
MARTINELLI, 2009, p. 177). 

 

O riso se insere numa tradição antiga e, como fenômeno próprio do homem, possui 

uma função social, que parece ser comum na maioria das culturas. Possui um valor 

regenerativo. Iambe, por meio do abuso verbal e humorístico, conseguiu arrancar da deusa 

enlutada uma gargalhada, arrebatando-lhe de um estado lúgrube. No artigo de dupla autoria 

“A mãe, a moça, a morte e o mundo: reflexões sobre o Hino Homérico a Deméter”, de Ordep 

Serra e Marina Martinelli, encontram-se reflexões acerca do encontro entre Iambe e Deméter. 

Os autores chamam atenção para a Aiscrologia, o uso ritual do riso, atestando para o fato de 

que ela não se encontra extinta. Assim como ocorria nos Mistérios Eleusinos e nas sociedades 

mediterrâneas antigas, a Aiscrologia também ocorre no território brasileiro, ora para promover 

a socialização, como na Festa do Piqui e no Festival das Iamurikumã dos índios do Alto 

Xingu, ora para consolação do luto, como no Macondo do candomblé baiano de rito angola 

(ORDEP; MARTINELLI, 2009, p. 249), cujas práticas são exemplos contemporâneos da 

Aiscrologia, similares, mas sem qualquer conexão com os Mistérios Eleusinos.  
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Assim como a insistência do espanto deu ensejo a esta pesquisa sobre o Sublime, a 

insistência do cômico Grotesco propiciou incursões por outras áreas semelhantes, porém 

distintas, tais quais, a sátira, a ironia, o senso espirituoso, o senso de humor, a zombaria, a 

comédia, o sarcasmo, a momice, o engraçado, a piada, a gargalhada, o deboche, a crueldade, a 

gaiatice, o ridículo, o burlesco, o escárnio, o hilário, dentre outras. 

Dentro dessa perspectiva que o riso possui um valor de cura, os estudos bakhtinianos 

acerca do dialogismo também se tornam úteis. Para Bakhtin, o riso é a principal engrenagem 

do Grotesco, área adversária, mas não inimiga do Sublime. Para o escritor Victor Hugo, no 

prefácio de Cromwell (1827), o verdadeiro moderno vêm “da fecunda união do tipo grotesco 

com o tipo sublime”. (HUGO, 2007, p. 28, grifo nosso). O Grotesco de que fala Victor Hugo é 

aquele estudado por Bakhtin. 

Mario Quintana, preenchendo os anseios de Victor Hugo, torna-se verdadeiro 

moderno, porque soldou duas vertentes, de antiga linhagem, ambas propiciadoras do 

arrebatamento: o Sublime e o Grotesco. 

Depois do isolamento na torre de marfim, Quintana retorna com um plano arquitetado. 

Quer agora fazer o Sublime trabalhar com o Grotesco como nova fórmula encantatória, 

amplificando o poder de alcance da poesia e recuperando seu território. Victor Hugo, na 

posição de vidente, prevê como será a poesia no porvir. Leia-se, pois, ela 

 

[…] dará um grande passo, um passo decisivo, um passo que, semelhante ao abalo 
de um terremoto, mudará toda a face do mundo intelectual. Ela se porá a fazer como 
a natureza, a misturar nas suas criações, sem, entretanto confundi-las, a sombra com 
a luz, o grotesco com o sublime, em outros termos, o corpo com a alma, o animal 
com o espírito […]. (HUGO, 2007, p. 27, grifo nosso).  

 

O Grotesco, disciplina da Estética, se mostra, como o Sublime, aparentemente 

homogêneo. Na modernidade, o termo adquiriu uma conotação de bizarrice. Para Bakhtin, em 

A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais 

2008a), o grotesco nem sempre possuiu tal caracterização. O bizarro e a caricatura são, para o 

filósofo russo, uma herança da corrupção que o Romantismo operou sobre o termo. Bakhtin, 

então, separa o Grotesco em dois termos, o realista, cuja antiga tradição representava a 

regeneração da vida e o romântico, em que 

 

[…] as imagens da vida material e corporal: beber, comer, satisfazer necessidades 
naturais, copular, parir, perdem quase completamente sua significação regeneradora 
e transformam-se em ‘vida inferior’. As imagens do grotesco romântico são 
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geralmente a expressão do temor que inspira o mundo e procuram comunicar esse 
temor aos leitores (‘aterrorizá-los’). (BAKHTIN, 2008a, p. 34). 

 

Ainda segundo esse autor, o riso é libertação, um poder na mão do homem: 

 

[…] O riso, menos do que qualquer outra coisa, jamais poderia ser um instrumento 
de opressão e embrutecimento do povo. Ninguém conseguiu jamais torná-lo 
inteiramente oficial. Ele permaneceu sempre uma arma de liberação nas mãos do 
povo. (BAKHTIN, 2008a, p. 81). 

 

Tanto que, durante a Idade Média, as autoridades se armavam com “[…] o riso não 

oficial para aproximar-se do povo que desconfiava de tudo que era sério, que tinha o hábito de 

estabelecer um parentesco entre a verdade livre e sem véus e o riso.” (BAKHTN, 2008a, p. 

87, grifo nosso). No Grotesco realista, as imagens que o Grotesco romântico pintava como 

repugnantes na verdade pretendiam o rebaixamento, “[…] isto é, a transferência ao plano 

material e corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, 

espiritual, ideal e abstrato.” (BAKHTN, 2008a, p. 17). Sem essas imagens que relembram a 

queda, o rebaixamento, a terra, a morte e a velhice, não poderia haver renascimento: “A 

degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. E por isso não tem 

somente um valor destrutivo, negativo, mas também um positivo, regenerador: é ambivalente, 

ao mesmo tempo negação e afirmação.” (BAKHTN, 2008a, p. 19). 

Para o filósofo russo, o Iluminismo foi o maior inimigo do riso, simplificando-o ou 

negando-o. Observando pela ótica bakhtiniana, é possível observar que foi justamente nesse 

período de negação do riso que o Absolutismo alcançava seu apogeu junto ao Dualismo 

cartesiano. Para Bakhtin, foi “Victor Hugo que exprimiu a compreensão mais completa e mais 

profunda de Rabelais.” (BAKHTN, 2008a, p. 107), ou seja, o fenômeno de união entre 

Sublime e Grotesco. Apesar do Romantismo possuir atitudes contrárias ao Iluminismo, ao 

Absolutismo e ao Cartesianismo, o Grotesco romântico se apresentava como um carnaval de 

câmara. Foi Victor Hugo o responsável por recuperar a compreensão do Grotesco.  

Em Problemas da poética de Dostoiévski (2008b), o riso próprio do carnaval estava 

inserido em uma tradição mais antiga, o riso do ritual, possuidor de caráter regenerativo16. Os 

estudos dialógicos procuram se aprofundar nos textos da antiguidade clássica, informando 

                                                 
16 “O próprio riso carnavalesco é profundamente ambivalente. Em termos genéticos, ele está relacionado às 
formas mais antigas do riso ritual. Este estava voltado para o supremo: achincalhava-se, ridicularizava-se o sol 
(deus supremo), outros deuses, o poder supremo da terra, para forçá-los a renovar-se. Todas as formas do riso 
ritual estavam relacionadas com a morte e o renascimento […]”. (BAKHTIN, M. Problemas da poética de 
Dostoiévski. Tradução Paulo Bezerra. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008b. p. 144). 
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que, naquela época, inúmeros gêneros foram desenvolvidos e, dentre eles, o sério-cômico, que 

possuía, como uma de suas características, a renúncia estilística: 

 

[…] fusão do sublime e do vulgar; do sério e do cômico, empregam amplamente os 
gêneros intercalados: cartas, manuscritos encontrados, diálogos relatados, paródias 
dos gêneros elevados, citações recriadas em paródia, etc. Em alguns deles observa-
se a fusão do discurso da prosa e do verso […]. (BAKHTIN, 2008b, p. 123, grifo 
nosso). 

 

A citação acima parece descrever a lírica de Mario Quintana, cuja simplicidade de 

temas atua junto à seriedade do tratamento dado a eles, por que o verso livre convive 

pacificamente com o metrificado. Afora isso, encontram-se, entre seus poemas, cartas 

recebidas ou enviadas, textos de sua juvenília, diálogos com personagens famosas ou 

desconhecidas, paródias de versos de outros poetas, citações de cientistas e filósofos 

parodiadas de forma a se adaptarem à realidade poética e principalmente a presença do poema 

em prosa. Os quintanares estão mais próximos da sátira menipeia, proveniente da 

desintegração do diálogo socrático. Um quintanar, como a menipeia, é um tecido “[…] muito 

plástico, rico em possibilidades, excepcionalmente adaptado para penetrar nas ‘profundezas 

da alma humana […]”. (BAKHTIN, 2008b, p. 165). Dentre as características da menipeia, 

estão aquilo que Bakhtin chamou de escândalos, que 

 

[…] destroem a integridade épica e trágica do mundo, abrem uma brecha na ordem 
inabalável, normal (‘agradável’) das coisas e acontecimentos humanos e livram o 
comportamento humano das normas e motivações que o predeterminam. (BAKHTIN, 
2008b, p. 134). 

 

O riso grotesco é dialógico, porque revela a multiplicidade do ser, e seu dialogismo é 

inimigo da mecanização e da rigidez. O riso favorece o crescimento e o desenvolvimento da 

vida por entender que para cada nascimento é necessário uma morte. A vida é um ciclo no 

qual concorrem juntas diferentes forças. A vida não pode se resumir à relatividade de uma 

única verdade17. 

 

 

                                                 
17 “A palavra de dupla tonalidade permitiu ao povo que ria, e que não tinha o menor interesse em que se 
estabilizassem o regime existente e o quadro do mundo dominante (impostos pela verdade oficial), captar o todo 
do mundo em devir, a alegre relatividade de todas essas verdades limitadas de classe, o estado de não-
acabamento constante do mundo, a fusão permanente da mentira e da verdade, do mal e do bem, das trevas e da 
claridade, da maldade e da gentileza, da morte e da vida.” (BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e 
no renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec; Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2008a. p. 379, grifo nosso). 
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3.2.1 As setas de ouro  

 

 

Da mesma forma que Iambe propiciou alívio a Deméter, Henri Bergson vê o riso 

como uma arma versátil, tanto serve de escape quanto para o ataque, pois “[…] nada desarma 

tanto quanto o riso.” (BERGSON, 2007, p. 102). Os quintanares possuem essa mesma 

abordagem acerca da comicidade, como os versos abaixo querem comunicar: 

 

As setas de ouro de teu riso inflige 
À sombra que te quer amedrontar. 
Um canto muros erige: 
Um riso os faz desabar. 
(QUINTANA, 2005a, p. 222, LIX. Do Riso). 

 

No poema estão estabelecidas, em síntese, as concepções quintanianas do riso. No 

primeiro verso, a voz lírica comunica ao leitor que ele é um arqueiro, ou seja, um guerreiro 

que luta para se defender ou atacar outrem, isso se dá pelo riso, flecha18 do arqueiro. A flecha 

tem acompanhado as batalhas humanas por tanto tempo, que não é possível precisar ao certo a 

sua origem. Sabe-se que surgiu simultaneamente em várias culturas. Seu legado são os 

projéteis modernos das armas de fogo. A flecha é uma arma que congrega em si qualidades de 

uma boa arma: velocidade, distância do inimigo, alcance e discrição sonora para surpreender 

o oponente. Arma que sempre esteve ligada à vitória e às habilidades de um herói. No poema 

“Do Riso”, o riso é uma flecha, mas não somente uma arma, mas a mais importante do 

homem. Entende-se que seja a principal por causa da locução adjetiva “de ouro”19, que 

                                                 
18 Para Coleman, a flecha possui significância em várias culturas sempre esteve associado às divindades. Na 
Grécia, por exemplo, está intimamente ligada a Apolo, Artêmis, Eros e Héracles, Aquiles. Os raios do sol são as 
flechas de Apolo. Na Arábia, flechas são utilizadas como amuletos para proteger a saúde. Na Irlanda, como 
amuleto para proteção contra os elfos. Na Itália, para desviar o “olho gordo”. Também é comum encontrar 
histórias de flechas atiradas ao céu para alcançá-lo, como acontece em um dos mitos dos tamoios: irmãos 
utilizam suas flechas e ascendem ao céu se transformando no sol e na lua. Outras tribos ameríndias acreditam 
que flechas acesas lançadas ao sol durante um eclipse evitariam que ele se apagasse e continuasse a favorecer a 
vida. (COLEMAN. J. A. The dictionary of mithology: an a to z of themes, legends and heroes. London: Arcturus 
Publishing Limited, 2007. p. 92). As setas de Apolo, também considerado deus das artes e da poesia, eram 
assemelhados as canções que eram atiradas diretamente do arco das Musas. Quando Odisseu regressou à sua 
casa, ele carregava seu arco, cuja semelhança era a de uma lira. Nas passagens bíblicas, a flecha está geralmente 
associada ao perigo (FERBER, M. Dictionary of literary symbols. 2. ed. Cambridge, Inglaterra: Cambridge 
University Press, 2001. p. 34). A flecha de Apolo e Diana significava a luz do supremo poder (CIRLOT, J. E. A 
dictionary of symbols. London: Routledge, 1971. p. 19). 
19 Para Ferber (Op. cit., p. 87), o ouro sempre esteve associado aos deuses e à luz. Quase todos os deuses gregos 
possuíam objetos de ouro, e Afrodite era inteiramente dourada. Na Bíblia, estava associado à qualidade, à 
excelência e à pureza. Para os cristãos, a própria Nova Jerusalém, lar do porvir dos remidos, é feita inteiramente 
de puro ouro. Para Cirlot (Ibid., p. 120), o ouro era a luz mineral. A mesma palavra latina para ouro, aurum, era a 
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significa figurativamente a excelência daquilo que é muito bom (HOUAISS; VILLAR, 2001, 

p. 2092). Afora isso, o ouro sempre esteve conectado ao precioso, ao valor, porque é um dos 

poucos materiais da terra que se encontras em seu estado puro e, por isso, não se deteriora. 

Por causa desse valor de permanência, o ouro também é uma moeda de câmbio. Sua 

durabilidade, associada ao seu brilho, fez dele o material mais favorito da estética, um produto 

que não se deteriorava e se mantinha radiante ao refletir a luz. O ouro tornou-se não só um 

emblema do poder, mas também da beleza. 

O arco e a flecha são utilizados como instrumento musical em várias culturas. Arco-e-

flecha é também o nome de um instrumento musical (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1355). É 

permitido, então, ler “Do Riso” como se um poema fosse um instrumento musical cujos sons 

são armas de ataque. 

No segundo verso, o leitor pode se vê como o arqueiro, cujo oponente é a sombra. É 

contra a sombra que o arqueiro deve retirar suas flechas da aljava. A sombra denota 

esconderijo ou inimigo, cuja imagem não está disponível, o mal, o perigo, a inimiga da luz, da 

mesma forma que o ouro representa a luz e a excelência. Em “Do Riso”, a sombra significará 

tudo que seja antônimo ao ouro. O riso é a arma a ser utilizada contra um inimigo obscuro que 

tenta cobrir o arqueiro com o medo. Numa primeira instância, pode-se entender simplesmente 

que aquelas coisas que afligem através do medo podem ser anuladas através das setas de ouro. 

Nos quintanares, observa-se a existência de duas forças encantatórias. A primeira é a 

diretamente propiciadora do espanto. Esta restabelece a admiração dos sonhos, a surpresa com 

a imaginação, o espanto pela natureza do homem, o arrebatamento provocado pela natureza. 

A segunda é a força encantatória do riso, que propicia o espanto na medida em que, zerando o 

cronômetro da modernidade, preparou o terreno, abriu caminho para a possibilidade de 

espantar-se novamente. 

É preciso relembrar que o poema fala de uma batalha, em que há um arqueiro munido 

de setas e, do lado oposto, um inimigo igualmente munido de poderes. Nessa guerra, o riso 

quintaniano é uma arma que bloqueia a ação do oponente. O inimigo das sombras pode ser 

qualquer coisa que incomode o ser humano. A sombra em si é disforme e de dentro dela pode 

se esperar qualquer coisa. Mais além, poderá se constatar que o inimigo declarado dos 

quintanares é a mecanicidade, a inércia, a robotização, que a modernidade operou no 

indivíduo. Nessa proposta, a modernidade, que aflige o homem, pode operar sua improbidade 

através do medo, porém nunca pelo espanto 
                                                                                                                                                         
mesma hebraica para a luz, aor. Esse mineral é a imagem da luz solar e da inteligência divina, símbolo de tudo 
que é superior. 
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Ora, eis que o inimigo pode possuir certo poder de encantamento. O riso, por sua vez, 

deve possuir um poder superior ao do adversário. Precisa ser um encantamento maior, para 

ser capaz de anular o efeito do seu adversário. Se a sombra, inimiga do arqueiro, ameaça, a 

luz da seta de ouro se torna mais poderosa, atingindo a sombra. O arqueiro pode enxergar que 

o medo provocado pela sombra era vazio. Através das setas, outras coisas podem 

espantar/arrebatar o arqueiro, exceto um amedrontamento vazio, desprovido de valor. No 

momento em que a sombra se torna compreensível, seu valor de oponente se perde. Restam 

ainda coisas que podem espantar e arrebatar o arqueiro. Elas podem ser claras, dispensando-

lhe o uso da seta, e mesmo assim causar-lhe admiração ou de uma obscuridade que não carece 

do uso da seta de ouro. 

No terceiro verso, a matéria de dois adversários reaparece. O primeiro é apresentado: 

um muro. Basta lembrar dois muros na história da civilização humana, para entender o que 

essa metáfora significa para o poema. Esses muros são a Grande Muralha da China e o Muro 

de Berlim. No caso da construção chinesa, a intenção era proteger um império, delinear 

bordas, impedir invasões, empreitada que não funcionou. No término da Segunda Guerra 

mundial, foi construído um grande muro pela parte socialista, para isolar metade da população 

de uma cidade, impedindo-a de cruzar para o lado capitalista. Essa obra, que também visou 

limite, não logrou sucesso. O que há de comum entre esses dois muros e o muro do poema é a 

fragilidade dos seus construtores. Não há necessidade de muros, quando não existe 

vulnerabilidade. 

Semelhantemente à sombra do segundo verso de “Do Riso”, o muro visa ocultar, 

esconder. Um oponente de valor e poder não precisa se esconder. O muro e a sombra 

funcionam mais como estratégia de defesa do que de ataque, de forma que, se há ataque, este 

se dá porque o combatente acredita-se protegido, menos vulnerável. Outro exemplo para a 

significância do muro nesse terceiro verso é a existência de proteção na grande parte das 

residências brasileiras, o que se diferencia, por exemplo, da inexistência dos muros na 

América do Norte, onde, na grande parte das residências, as janelas são de vidro sem grande e 

a proteção máxima da casa é uma porta de madeira. 

Derrotar o rei é o objetivo do enxadrismo. A torre representa um castelo. Na língua 

inglesa, por exemplo, a torre é chamada de castle, cujo significado é ‘castelo’, portanto, uma 

construção murada. Durante o jogo, mesmo sem o rei estar propriamente ameaçado, o 

enxadrista pode prever um ataque próximo. Para defender-se, ele inverte as posições da torre 

e do rei; a essa jogada se nomeia encastelamento, dificultando a penetração do adversário. 



114 
 

 
 

Essa é mais uma evidência de que o muro surge na existência da fragilidade. Entretanto, um 

jogador mais habilidoso pode burlar essa proteção e declarar xeque-mate, proclamando a 

derrota do rei encastelado. 

Não existe muro intransponível. Ele pode dificultar as intenções dos oponentes, mas 

não será invicto. Aquele do nosso poema se apresenta como uma coisa não boa para o 

quintanar: muros isolam, separam, definem, protegem e escondem coisas frágeis. O poder do 

muro, no terceiro verso de “Do Riso”, é semelhante ao poder da sombra do segundo verso. O 

muro e a sombra podem até oferecer resistência ao oponente, porém não terão êxito, já que 

são vazios de real força. 

A força do muro foi construída através do canto, que pode significar uma “pedra 

aparelhada em forma geométrica, us. em obras de alvenaria; pedra de cantaria” (HOUAISS; 

VILLAR, 2001, p. 604), ou seja, um bloco de rocha cortada para a construção. O mesmo 

dicionário ainda indica que “canto” pode significar uma ação dos animais para proteger seu 

território, também a ação de louvar[-se]. Fora esses significados, esse termo pode 

perfeitamente se referir ao encantamento, a ação de cantar estudada no capítulo “Aprendiz de 

feiticeiro” desta dissertação. O paralelo que se pode fazer entre esses significados é que o 

muro, oponente da batalha em “Do Riso”, é erigido com cantos, fortes e firmes blocos de 

rocha. O composto dessas rochas são exaltações, louvores que visam proteger um território. 

São, portanto, um encantamento também, que é proposto por um oponente que deseja se 

isolar, que pretende separar, que, no entanto, é frágil. O muro é um canto/encantamento oco, 

sem real propósito; semelhante à sombra do segundo verso o muro carece de real desígnio e 

de razão.  

No quarto verso, a palavra riso reaparece como um guerreiro. Dessa vez, não mais 

como um arqueiro, mas como um demolidor. Apesar da resistência da estrutura do muro, ele 

desaba, visto que não era forte como o riso. Um espanto falso, um assombramento sem 

propósito, um muro erigido por encantamentos vazios perde em favor do riso que, por ser um 

encantamento poderoso, redirecionará o homem para um espanto genuíno. Dessa forma, 

muitos quintanares são, através do riso, canções não para embalar, mas para abalar. Tal leitura 

rememora o episódio musical dos hebreus e o muro da cidade de Jericó (BÍBLIA, 1995, p. 

196). O povo hebreu recebeu instruções para sitiar a cidade e, no final desse cerco, tocar 

trombetas, que fizeram o muro desabar. De tal feita, a poesia é som demolidor. 

Para muitos autores, o riso é a pedra angular para a compreensão do homem. A 

pesquisadora Verena Alberti, em seu estudo O riso e o risível (2002), retoma o pensamento de 
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importantes nomes como Bataille (1897-1962), para quem o riso era “[…] a questão chave, o 

enigma […] que, se resolvido, de si mesmo resolveria tudo […] revelação e abria o fim das 

coisas. Eu não imaginava que rir me dispensasse de pensar, mas que rir […] me levaria mais 

longe do que o pensamento. […].” (BATAILLE apud ALBERTI, 2002, p. 13). Ainda nesse 

estudo, Alberti lembra que, para Nietzsche, o riso era uma manifestação da verdade: “E que 

seja tida por nós como falsa toda verdade que não acolheu nenhuma gargalhada”. 

(NIETZSCHE apud ALBERTI, 2002, p. 15). Assim sendo, Mario Quintana procura provar a 

verdade através das setas de ouro. 

 

 

 

 

3.2.2 Versalhes versus Mickey Mouse 

  

 

O professor de estudos clássicos da Universidade da Pennsylvania Ralph Rosen 

(1956), em seu recente livro Making mockery: the poetics of ancient satire (2007), procurou 

elucidar as origens da sátira, baseado nos textos dos antigos gregos e romanos. Para tanto, 

recorreu à semiótica e às orientações estruturalistas. Rosen efetuou seu estudo fundamentado 

na abundância de poetas cômicos da antiguidade clássica. Ele sustenta que, para cada poeta 

sombrio, havia outro dado à ridicularização e justamente nesses poetas é que nasceu a marca 

do abuso verbal e da vituperação. Para Compagnon, em Les antimodernes (2007), a 

vituperação é a marca linguística do antimoderno ao lado do Sublime, que é sua marca 

estética. A vituperação, como marca da sátira, consiste em mostrar desaprovação, crítica, 

censura e repreensão através de palavras que insultam, denigrem a honra de alguém. Segundo 

Compagnon, a vituperação é a energia do desespero que pode tocar o Sublime. 

(COMPANGON, 2007, p. 137). 

 

Barthes nos lembra que o estilo redime o antimoderno. Nem todos foram 
vociferadores […] ainda assim, o humor, a raiva, os protestos inspiravam e davam 
brio. ‘É uma tradição retórica da cólera’, escreveu Pierre Klossowki, cujas origens 
são evidentemente religiosas […]20. (COMPAGNON, 2007, p. 151, tradução nossa). 

 

                                                 
20 “Barthes nous rappelle que Le style des antimodernes les rachéte. Tous n’ont pas été des vociférateurs […] 
reste que l’humour, la colère, la protestation donnent du brio. ‘Il est une tradition rhétorique de la colère’, 
écrivait Pierre Klossowki, dont les orinignes sont èvidemment religieuses […]”. 
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Mario Quintana vitupera, mas escolhe fazer isso de outra maneira. Tecnicamente sutil 

através do humour, inclui a própria voz lírica dentro dessa vituperação. Isso será mais 

detalhadamente exposto no próximo capítulo. Todavia, os quintanares não excluem o poder 

que a vituperação exerce fora da arte e dentro dela. A injúria/insulto não é só poesia, é a 

forma menos artificial21 dela, já que o verso da vituperação vem carregado de natural ritmo; 

emoção diferente do mecânico verso artificiosamente trabalho. A seguir, também é possível 

observar que a verdadeira poesia, aquela que encanta, abala e regenera é nascida do coração 

como um grito de dor, de ódio, de espanto ou encantamento: 

 

O palavrão é a mais espontânea forma da poesia. Brota do fundo d’alma e 
maravilhosamente ritmada. Se isto indigna o leitor e ele solta sem querer uma daquelas, 
veja o belo verso que lhe saiu, com as características do próprio: ritmo e emoção — sem o 
que, meu caro senhor, não há poesia. Escute, não perca discussão de rua, especialmente 
entre comadres italianas, e se verá então em plena poesia dramática de empalidecer de 
inveja o maravilhoso e refinado Racine, mas não o bárbaro Shakespeare, igualmente 
maravilhoso, embora destrambelhado de boca. Por isso é que não nos toca a poesia feita a 
frio, de fora para dentro, mas a que nos surge do coração como um grito, seja de amor, de 
dor, de ódio, espanto ou encantamento. (QUINTANA, 2005a, p. 525, Poesia e Emoção, 
grifo nosso). 

 

Isolamento, limites, bordas e a não-participação são preteridos nos quintanares, porque 

são contrários à vida. As palavras do povo e os palavrões também fazem parte da linguagem. 

Logo, são integrantes também das emoções humanas e, se existem, possuem uma função. 

Ignorá-los é perder em sensibilidade. Dessa forma, a voz lírica aconselha o poeta a fixar o 

olhar nos homens, a entrar na vida, a participar dela. Nos versos abaixo, é possível observar 

que a mesma temática do abuso verbal e do insulto volta a se repetir como ocorreu “Poesia e 

Emoção”: 

 

Minha rua está cheia de pregões. 
Parece que estou vendo com os ouvidos: 
‘Couves! Abacaxis! Caquis! Melões!’ 
Eu vou sair pro Carnaval dos ruídos, 
 
Mas vem, Anjo da Guarda… Por que pões 
Horrorizado as mãos em teu ouvido? 
Anda: Escutemos esses palavrões 
Que trocam dois gavroches atrevidos! 
 
Pra que viver assim num outro plano? 
Entremos no bulício quotidiano… 
O ritmo da rua nos convida. 
 

                                                 
21 A linguagem polida é deficiente em força e em energia de expressão (BURKE, E. A philosophical enquiry into 
the Sublime and Beautiful. London: Penguin Books, 2004. p. 198). 
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Vem! Vamos cair na multidão! 
Não é poesia socialista… Não, 
Meu pobre Anjo… É simplesmente… a Vida! 
(QUINTANA, 2005a, p. 88, IV). 

 

Em “IV”, “Anjo da guarda”, o “pobre anjo” pode ser uma crítica não somente aos 

parnasianos, defensores da tecnicidade na escolha das palavras para o belo. Pode ser um juízo 

gravoso a todos os que tentam manipular a linguagem mecanicamente, seja por convenção 

social, seja pelo moralismo. De acordo com o poema, o anjo da guarda perde, visto que ele 

ignora as lições que podem ser extraídas dos pregões, dos ruídos, dos palavrões, do bulício, da 

multidão. Dentro das perdas do anjo que põe a mão nos ouvidos para não escutar, estão os 

palavrões trocados pelos gravoches. Gavroches é uma óbvia alusão a um dos personagens 

maiores, de Os miseráveis (1862), obra de Victor Hugo, que é um garoto de rua. No final do 

livro, o rapaz se junta a uma barricada contra a Guarda Nacional Francesa e é morto no meio 

do rebuliço, porque, ao ser informado da falta munição, decidiu ir catar o aprovisionamento 

dos cadáveres da guarda. 

Enquanto Gavroche recolhia as balas, ele cantava. O convite feito na segunda estrofe 

para ouvir os palavrões dos gavroches não é porque são palavrões, mas porque são ritmos da 

genuína sensibilidade. Os “gavroches” da segunda estrofe de “IV”, poema do primeiro livro 

de Quintana, relacionam-se perfeitamente com “Brota do fundo d’alma e maravilhosamente 

ritmada” do poema “Poesia e Emoção”. O gavroche pode ensinar muito ao anjo da guarda 

acerca da relação dialógica entre vituperação e ritmo. 

A voz satírica da literatura clássica não é própria de um indivíduo crente que o mundo 

gira em torno de si, que zomba simplesmente por zombar. Essa voz é parte integrante de um 

sistema, que seria uma possível poética da zombaria. Há uma tradição do riso na poesia 

(ROSEN, 2007, p. 207). Os romanos Ênio (239 a.C.-169 d.C.) e Lucílio (c. 148 a.C-102 a.C.) 

colocavam-se como inseridos em um fenômeno que se relacionava com seus antecedentes 

gregos. Rosen acredita que vários escritores, através dos tempos, engajados na comicidade, 

compartilhavam um objetivo em comum e que sua pesquisa foi levada pelo desejo de 

descobrir esse objetivo comum (ROSEN, 2007, p. 15). Relata ainda que sua percepção não é 

original, pois outros, como Bracht Branham, já investigaram o gênero sério-cômico, cuja 

estratégia é transformar nossa percepção, através da gargalhada, para o campo da admiração 

(ROSEN, 2007, p. 9). 

Os poetas cômicos utilizam várias máscaras, inclusive a da tristeza, para trabalhar o 

riso (ROSEN, 2007, p. 12). Tal lembrança que evoca o poema de Mario Quintana: “Desconfia 
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da tristeza dos poetas. É uma tristeza tão artificial como a alegria das coristas” (QUINTANA, 

2005a, p. 259, Os farsantes). Para Rosen, a zombaria é uma estratégia da comicidade, mas 

nem sempre é necessariamente cômica. A sátira é o correspondente literário da zombaria 

comum (ROSEN, 2007, p. 19), e ambas são recursos da comicidade. O zombeteiro e o poeta 

satírico usam suas artimanhas para tornar sua audiência/leitores cúmplices do seu riso 

(ROSEN, 2007, p. 20). O riso requer cumplicidade, pois é grupal. O sorriso de contentamento 

é individual. 

A dinâmica da poesia cômica se faz ver no momento em “o poeta, sem a menor 

ingenuidade, insiste que por trás de sua zombaria há uma antipatia concreta em relação ao seu 

alvo”22 (ROSEN, 2007, p. 22, tradução nossa), transformando-se assim a poesia zombeteira 

na forma mais poderosa de escárnio. A poesia jocosa fugia até mesmo da compreensão 

aristotélica (ROSEN, 2007, p. 34), e Aristóteles, apesar de considerar a poesia jocosa 

moralmente inferior, não retirava desta o mérito do prazer proporcionado. Esse filósofo 

afirmava que o poeta Homero foi o primeiro a ensinar a comicidade (ROSEN, 2007, p. 38). 

Ainda para Aristóteles, a comicidade literária de seu tempo já se diferenciava dos cômicos dos 

tempos homéricos que agiam sob influência do modelo jâmbico. O pensador macedônico 

baseava seus critérios morais em relação à forma mais indecorosa da comicidade poética: a 

sátira. Já Platão reconhecia que a poesia jocosa era divertida e prazerosa, apesar dele 

desaprovar seu conteúdo moral (ROSEN, 2007, p. 259). 

Platão e Aristóteles foram os primeiros ocidentais a investigar as origens do cômico, 

analisando sua forma mais agressiva, mas nunca se perguntaram sobre o porquê de se 

ocuparem nessa atividade tantos poetas (ROSEN, 2007, p. 42). As questões sobre o 

engajamento poético na comicidade residem nos mitos que tendem a refletir as concepções 

ideológicas, as crenças e os valores básicos de uma cultura (ROSEN, 2007, p. 41). Para 

Rosen, os mitos não são chaves que decodificam mistérios, e, por essa razão, seu trabalho 

analisará alguns mitos como legítimos sistemas que estetizavam a comicidade (ROSEN, 

2007, p. 46). 

Rosen reserva um capítulo de seu livro, entre as páginas 43 e 67, para recontar e 

sopesar o mito de Iambe, sendo que essa figura reaparecerá até o final do seu trabalho. Tal 

mito representa uma rudimentar teoria da comédia e do poder terapêutico do riso (ROSEN, 

2007, p. 62). No mito integrante dos Mistérios Eleusinos, o riso de Deméter derivou de um 

                                                 
22 “the poet disingenuously insists that behind his mockery of a target lies a ‘real’ antipathy toward his target.” 
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estratagema calculado por Iambe, que agiu tal qual um comediante calculando, a forma de 

arrancar o riso da sua audiência (ROSEN, 2007, p. 51). 

Outro mito analisado por Rosen (2007) é a história de Héracles e os Cércopes. 

Héracles era um semideus e é mais conhecido pelos seus doze trabalhos. Costumava resolver 

conflitos com oponentes injustos através da violência. Certo dia, os irmãos Cércopes, 

conhecidos por suas travessuras e perfídia, foram admoestados por sua mãe para não 

encontrarem aquele de nádegas negras. Ao passar por um campo, encontraram Héracles que 

dormia sob uma árvore e tentaram roubar sua armadura. Héracles acordou e os prendeu, 

amarrando-os pelos pés, cada um de um lado duma vara. Heracles pôs a vara com os 

Cércopes sobre seu dorso, de forma que as suas cabeças ficaram penduradas para baixo, em 

contato com as nádegas e os genitais de Héracles. Ao perceberem que aquelas nádegas eram 

escuras devido ao pelo espesso e profuso que as cobriam, começaram a gargalhar e se 

lembraram do conselho da mãe. Quando eles estavam prestes a ter um desfecho infeliz, 

Héracles exigiu saber do que riam. Então, contaram a história, e o filho de Zeus juntou-se aos 

prisioneiros na gargalhada, libertando-os em seguida. Para Rosen, o mito dos Cércopes é mais 

um exemplo do estágio pré-histórico das concepções cômicas da Grécia antiga, em que, 

novamente, o humor de um indivíduo triste e irado foi mudado drasticamente devido ao riso. 

Como no mito de Iambe, em que os campos se tornaram improdutivos, a morte dos Cércopes 

estava próxima. Para Rosen, os mitos acima são o princípio dos mecanismos fundamentais da 

formalização e poetização da comédia (ROSEN, 2007, p. 67). Ficar para baixo e em contato 

com os genitais de Héracles desencadeou o riso nos Cércopes. Para Bakhtin, o riso causado 

pelo baixo-ventre, relação dos genitais e dos excrementos e fluidos humanos, representa a 

morte e consequentemente um renascimento. Por isso, defende que havia uma poética do 

Grotesco, portanto da regeneração, baseada no riso. 

Um terceiro mito visto por Rosen é o episódio homérico do encontro entre Odisseu e o 

ciclope Polifemo e sua relação com o riso. Conclui que, nessa passagem, a vaidade é uma das 

causas do riso (ROSEN, 2007, p.167). Em O riso: ensaio sobre a significação da comicidade 

também é possível chegar à mesma conclusão: “[…] o remédio específico para a vaidade é o 

riso, e que o defeito essencialmente risível é a vaidade.” (BERGSON, 2007, p. 130). Para 

Bergson, a vaidade, o vazio de preocupar-se com a opinião alheia sobre si, é risível, pois ela 

adormece a consciência e impede a sociabilidade, tornando o indivíduo distraído em relação 

ao seu próximo. Todos os outros vícios giram em torno da vaidade, da preocupação do 

indivíduo com sua autoimagem. O vício da modéstia excessiva também só pode ser uma 
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meditação acerca da vaidade (BERGSON, 2007, p. 129). Dessa forma, a modéstia é vizinha 

da soberba. O riso torna-se inimigo da vaidade, porque ela faz do homem um fantoche 

distraído, e tudo o que é distraído é risível (BERGSON, 2007, p. 10). Se somente os mais 

aptos sobrevivem23, a distração faz do indivíduo uma presa fácil para a morte. O riso é o 

remédio para essa distração, porque acorda o indivíduo do seu sono hedonista. 

O pensamento dos pesquisadores acima entra em concordância com “O Dragão”, 

poema em que o poeta gaúcho, em tom jocoso, apresenta um episódio da vaidade: 

 

Na volta da esquina encontrei um dragão. — Que belas escamas, senhor dragão! Que 
luminoso laquê! E as — chamas que deitais por vossa goela têm o colorido e o movimento 
de um balé! E que padrão heráldico, Excelência, que… O dragão saiu se reboleando. 
(QUINTANA, 2005a, p. 245, O Dragão). 

 

Aí se narra o encontro entre o dragão — um ser mitológico presente em várias culturas 

— e o adulador. Ele tem espaço na esquina, o que significa que o dragão era um comum da 

vizinhança ou da mesma localidade do adulador. O dragão, na maioria das vezes, está 

associado a um animal de longa idade, guardião de tesouros e de força descomunal No poema 

acima, o sáurio não apresenta nada em especial a não ser aquilo que realmente o faz um 

dragão: escamas brilhantes, goela que expele fogo, uma aparência forte. O adulador, por sua 

vez, ao encontrar o dragão tão-somente, informa à criatura o que ela possui. O dragão se infla 

de altivez e, acreditando que seus atributos são superiormente especiais, sai sem esperar a 

conclusão do discurso do adulador. Preferiu-se chamar o interlocutor do dragão de adulador, 

pois o poema deixa transparecer que aquele que se dirige ao réptil parece conhecer esse ponto 

fraco da besta mitológica e decide atiçá-la. Outro fator presente no poema é o humor 

provocado pela imagem de um dragão altivo que sai rebolando. Um artifício sutil do poeta 

para direcionar o riso do leitor para a vaidade. 

A vaidade é uma marca da humanidade. Presente em muitos textos antigos, essa 

palavra representa a fugacidade dos intentos humanos. Também faz recordar a célebre citação 

do rei Salomão (?-932 a.C.): “Vaidade de vaidades! — diz o pregador, vaidade de vaidades! É 

tudo vaidade!” (BÍBLIA, 1995, p. 549). Para o rei sábio dos hebreus, não valia a pena para o 

homem crer que havia novidade. Tudo já havia sido igualmente pensado no passado. A 

vaidade — e mais ainda, especificamente o caráter vão de algumas coisas como intentar ser 

                                                 
23 Proposta de Darwin (DARWIN, C. The origin of species: by means of the preservation of favoured races in the 
struggle for life. New York: Penguin Group, 2003. p. 88). 
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melhor que os outros, saber mais, possuir mais, gozar mais — levaria o indivíduo a lugar 

nenhum, pois não há lugar algum para ir. 

Em Mario Quintana, a modernidade defende o discurso da vaidade. Ela iguala o 

homem, faz deles máquinas semipensantes, motivando-as para um único lugar: o sucesso, 

sendo que o termo sucesso é vazio de significado, sendo geralmente associado ao lucro 

financeiro. Para os quintanares, o homem moderno encontra-se alienado, hipnotizado pela 

tecnologia, pelo crescimento, pela pecúnia, esquecendo-se do sensível e, portanto, resistente 

às artes. O professor Paulo Becker possui semelhante parecer acerca da visão da modernidade 

pelos quintanares: 

 

Entretanto, como percebe agudamente Adorno, a lírica não escapa à historicidade, 
mesmo quando esta se revela apenas como o avesso do poema, como aquilo sobre o 
que ele silencia. Assim, quando poeta recorre ao animismo, como Quintana procede 
com frequência, não deixa de indicar indiretamente a relação alienada do sujeito 
moderno com a natureza. (BECKER, 1996, p. 51). 

 

Para o poeta gaúcho, a humanidade caminha para a monocultura, excluindo o convívio 

harmonioso entre as diferenças: “O progresso é a insidiosa substituição da harmonia pela 

cacofonia.” (QUINTANA, 2005a, p. 236, Barulho & Progresso). A modernidade tenta igualar 

os homens, e a vaidade é uma pseudodistinção. Ela não é capaz de distinguir o homem, já que 

é vazia. Nos homens, a tentativa de querer parecer diferentes os torna todos iguais. A única 

distinção possível para Mario Quintana é através do onírico, do imaginário, do sensível, da 

poesia: “[…] a imaginação é que excita e, faltando ela, tudo falta, veio o pulo, o barulho, o 

berro, para substituir a dança, a música, o canto […]”. (QUINTANA, 2005a, p. 814, Os 

excitantes e a imaginação). 

 

Em nossa triste época de igualitarismo e vulgaridade, as únicas criaturas que 
mereceriam entrar numa história de fadas são os mestres-cucas com os seus 
invejáveis gorros brancos, e os porteiros dos grandes hotéis com os seus alamares, 
os seus ademanes, a sua indiscutida majestade. (QUINTANA, 2005a, p. 168, Triste 
época). 

 

O riso é uma das chaves que reabrirá a porta do espanto para o homem. É uma fórmula 

encantatória contra a modernidade. Mario Quintana decide lançar setas de ouro sobre aquilo 

que se mostra sombrio dentro da modernidade, derrubar os muros erguidos pelas concepções 

da modernidade. Para tanto, ele se mune do riso: “Quintana assume o papel do moderno 

clown de Shakespeare, do poeta palhaço […]”. (BECKER, 1996, p. 140). Os clowns — 

palhaços, bufões de cortes — dentro da obra shakespeariana são reconhecidos pela sua 
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aparente patetice. Empregados numa corte para arrancar risos dos espectadores, são os mais 

astutos, os mais conscientes. Pode-se então dizer que Mario Quintana se torna clown, não para 

destruir a modernidade, mas para modificá-la: 

 

Não pretendo que a poesia seja um antídoto para a tecnocracia atual. Mas sim um 
alívio. Como quem se livra de vez em quando de um sapato apertado e passeia 
descalço sobre a relva, ficando assim mais próximo da natureza, mas por dentro da 
vida. Porque as máquinas um dia viram sucata. A poesia, nunca. (QUINTANA, 
2005a, p. 527, De uma entrevista para o boletim do INBA). 

 

Para Bergson, o riso é o adversário da rigidez. Toda rigidez é suspeita, e o rigor é 

interpretado como uma atividade sinistra em latência no indivíduo. Toda repetição, porque é 

regida pela rigidez, é oposta à vida, pois “parar de mudar seria parar de viver”. (BERGSON, 

2007, p. 23). “É que a vida bem viva não deveria repetir-se. Quando há repetição, similitude 

completa suspeitamos do mecanismo a funcionar por trás do que está vivo.” (BERGSON, 

2007, p. 25). Dessa forma, os poetas se tornam necessários para continuar a criação, mesmo 

depois do Sétimo Dia. O poeta evita que o mundo se repita, dando-lhe novas cores, podando-

lhe a rigidez. Henri Bergson reflete acerca do abalo que o riso é capaz de causar ao destruir 

tudo o que é mecânico: 

 

O poeta cômico irá se empenhar em mostrar […] por meios de arranjos ritmados de 
palavras, que chegam assim a organizar-se juntas e a animar-se com vida original, eles nos 
dizem, ou melhor, nos sugerem, coisas que a linguagem não foi feita para exprimir […]. E 
com isso nos levarão a abalar também, em nossas profundezas, algo que esperava o 
momento de vibrar. — Assim, seja pintura, escultura, poesia ou música, a arte não tem 
outro objeto senão o de afastar símbolos úteis do ponto de vista prático, generalidades 
convencionais e socialmente aceitas, enfim tudo o que nos mascara a realidade, para nos 
pôr face a face com a realidade mesma. (BERGSON, 2007, p. 117, grifo nosso). 

 

O riso surge como uma ferramenta capaz de corrigir todo o automatismo dos 

movimentos sem vida. Com isso, as excentricidades são anuladas, mantendo o indivíduo 

atento àquilo que está a sua volta. As setas de ouro podem ser cruéis e “sempre um pouco 

humilhante para quem é seu objeto, o riso é de fato uma espécie de trote social.” (BERGSON, 

2007, p. 101), mas se tornam necessárias, porque desmascaram a mecanicidade, ou seja, 

aquilo que não é natural do homem. Para Bergson, uma imperfeição física só se torna risível 

quando lembra a rigidez de um comportamento humano. Ela em si não é risível e está muito 

próxima da comoção — único bloqueador do riso —, mas, quando essa diferença corporal do 

indivíduo deixa de comover e passa a ser risível, é porque a imperfeição simula mecanicidade 

e automatismo, contrários ao que é natural: “Qual a essência do cômico? Um homem de perna 
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de pau nos deixa indiferentes, polidamente indiferentes. Mas três homens de perna de pau 

andando juntos na rua… Não, isso é demais! Por que estás rindo?” (QUINTANA, 2005, p. 

282, Do Cômico). O observador, ao ver um perneta, sente indiferença, no máximo se comove 

com a situação do seu semelhante. A ausência da perna de um ser humano tornaria o 

observador apático ou o comoveria. Nesses dois casos, a comicidade seria inócua. Entretanto, 

ao fitar a situação de três pernetas andando lado alado numa rua, o riso se torna inevitável. O 

espectador ri num tom de quem se pergunta “para que isso?” A situação se torna atípica, 

incomum, o observador suspeita de acordo prévio entre os pernetas, logo de mecanicidade na 

ação. 

O riso dos quintanares não recusa o sério, mas levanta questionamentos ao homem 

sobre o porquê daquilo ser considerado assim. Se o ponto questionado for vazio de sentido, 

ele será atingido pelas setas de ouro do riso, e seu muro ruirá. Bakhtin explica que o riso 

grotesco pretende evitar que aquilo que realmente importa seja estratificado, evitando o fim 

da flexibilidade: 

 

O verdadeiro riso, ambivalente e universal não recusa o sério, ele purifica-o e completa-o. 
Purifica-o do dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito 
categórico, dos elementos de medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e das 
ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do esgotamento estúpido. O riso 
impede que o sério se fixe e se isole da integridade inacabada da existência cotidiana. 
(BAKHTIN, 2008a, p. 105). 

 

Nesta leitura, o momento grotesco almeja conservar o momento sublime, o espanto. A 

não ambivalência é a parte da modernidade que desagrada à voz lírica quintaniana. Onde quer 

que apareçam definições, certezas, limites que impeçam a dialogicidade da vida, Mario 

Quintana tentará atirar uma flecha. O riso demolidor visa conservar a sensibilidade no 

perpassável, nas minúcias dos mistérios da natureza e do homem. O riso é aquilo que 

intermedeia a passagem da anestesia moderna para o Sublime, porque minimiza aquilo que 

não deve ver-se grande e mostra que as aspirações humanas da modernidade são 

insignificantes: “E um dia os homens descobriram que esses discos voadores estavam 

observando apenas a vida dos insetos…”. (QUINTANA, 2005a, p. 276, Contos de Horror). 

Mario Quintana anuncia que a modernidade possui uma percepção alterada da sensibilidade. 

No poema seguinte, a palavra horror volta a adjetivar os tempos modernos: “[…] Horroriza-

me o que eles (principalmente elas) imaginam por bonito, mas desconfio que deva ser 

exatamente o contrário do belo.” (QUINTANA, 2005a, p. 674, Pedida cretina). 
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O espanto genuíno está ausente na modernidade. O horror, o terrível que é provocado 

por ela é um exemplo de que nem tudo que é terrível é sublime, tornando-se simplesmente 

desprezível. Mario Quintana brinca com esse terrível, lançando setas de ouro contra a rigidez 

moderna: “Com os seus OO de espanto, seus RR guturais, seu hirto H, HORROR é uma 

palavra de cabelos em pé, assustada da própria significação.” (QUINTANA, 2005a, p. 168, 

Horror). Numa consideração metalinguística dos quintanares, comunicando o horror vazio, 

um emblema da modernidade, da palavra horror se diz que só espanta a ela mesma, não ao 

poeta. Isso se vê através da adjetivação do H, que é, segundo o poema, uma letra dura, tesa; da 

presença de dois R, que lembram grunhidos e das duas vogais O, que expressam a própria 

palavra boquiaberta e a interjeição “oh!”. 

É o Grotesco que refreia as intenções mecanicistas da modernidade. Ele reeduca o 

homem na arte de se espantar a cada nova vez que vê a lua, ensinando que os mistérios são 

necessários: “Uma alma sem mistério nem seria alma… Da mesma forma que um Deus 

compreensível não seria Deus.” (QUINTANA, 2005a, p. 248, Da alma). O riso pretende ser 

uma fórmula encantatória que sobrepujará o vazio moderno. Para ler um poema, é preciso, 

antes de tudo, estar humanizado e não robotizado. Aquele que assim não estivesse não poderia 

lê-los, como atesta o seguinte verso: “[…] Mas continuo achando que um poema (um 

verdadeiro poema, quero dizer), sendo algo dramaticamente emocional, não deveria ser 

entregue à consideração de robôs, que, como todos sabem são inumanos […]”. (QUINTANA, 

2005a, p. 504, De como não ler um poema). Ou seja, antes de lançar-se ao poema, é preciso 

deixar a mecanicidade e a automatização. Aqui entra o riso, que se propõe a ser essa 

ferramenta humanizante. 

É o riso grotesco que favorecerá a ambivalência e o dialogismo, expurgando o 

dualismo. O Grotesco porá em movimento e mudará aquilo que chega a entediar por causa do 

seu estado estático: “O velho Roi Soleil que me perdoe… não vou lá, não: à simples vista dos 

seus amados jardins de Le Nôtre, me dá cada bocejo que ele nem queira saber!” 

(QUINTANA, 2005a, p. 376, Da natureza cartesiana ou A recusa a Versalhes). 

O poema retrocitado evoca três nomes: o do filósofo que desenvolveu a teoria da 

dualidade, René Descartes (1596-1650); o do rei que construiu o palácio de Versalhes, Luís 

XIV (1638-1715), conhecido como o Roi Soleil e finalmente o de Le Nôtre (1613-1700), o 

paisagista de Versalhes, todos eles contemporâneos. A voz lírica faz uma sutil recusa ao 

dualismo ao desdenhar o jardim do Rei Sol. A composição paisagística concebida por Le 

Nôtre tem por característica um extremo cuidado com a aparência. Seu foco principal é a 
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beleza simétrica, alcançada através de escalas geometricamente detalhadas. Para a voz lírica, 

o lugar é entediante, não desperta emoções. Consequentemente o dualismo se torna 

entediante, não excita emoções, e sua beleza se torna vazia por não permitir entrelaçamentos. 

A posição dos quintanares quanto à linha reta aparenta ser uma só: entediante, linhas que não 

se cruzam podem ser mais práticas e úteis, mas não serão as mais prazerosas. A linha reta é 

diferente das linhas da criança e do juízo do louco: “A curva é o caminho mais agradável 

entre dois pontos.” (QUINTANA, 2005a, p. 318, Um pouco de geometria). A modernidade, 

ainda defensora de pertinências dentro de um dualismo, está sendo claramente criticada em 

“Um pouco de geometria” e em “Da natureza cartesiana ou A recusa a Versalhes”. No poema 

abaixo o tema reincide: 

 

   Mas por que motivo os nossos barcos já não têm mais as belas figuras de proa, ou 
a proa em forma de figura, como os dos vikings? 
   E não seria também melhor que os nossos aviões encantassem os ares com as suas 
configurações de aves ou peixes ou maravilhosos animais de sonho? Hoje apenas 
irritam-nos com o seu rumor e as suas formas exatas. 
   Queremos um mundo estritamente funcional. 
   Tudo muito lógico, sim, mas será humano? Conviria não esquecer que o adorno 
veio antes do vestuário… (QUINTANA, 2005a, p. 374, As figuras). 

 

O poema se inicia comparando dois tempos, um antes e um agora, e dois meios de 

transporte, um antigo e outro moderno. Antigamente as embarcações possuíam a própria proa 

em forma de figura ou cabeças de proa, figuras de madeira entalhada. No Brasil, são 

chamadas de carrancas e ainda são utilizadas no Rio São Francisco. Sobre elas, Câmara 

Cascudo (1898-1986) afirma que, “[…] com seu estilo grotesco e original, fisionomias 

leoninas e humanas ao mesmo tempo […] traços dos imaginários […] a maioria nos espanta 

com o seu quê oriental, enigmático […]”. (CASCUDO, 2001, p. 86, grifo nosso). As figuras 

de proa eram utilizadas por várias culturas desde a antiguidade e esculpidas inspiradas na 

imaginação. Nas embarcações dos navegadores escandinavos, geralmente eram dragões ou 

pássaros. Não há muita evidência sobre a razão delas, além de comunicarem o nome da nave 

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1339). No mínimo, e de acordo com o poema acima, é 

possível entender que elas eram ornamentos. Em “As Figuras”, encantavam com sua 

demonstração de beleza e imaginação. Mas as surgidas na modernidade, no entanto, são o 

contrário das ornamentadas naus com figuras de proa: elas irritam. O mundo funcional 

desejado pelo moderno acaba interferindo na imaginação e consequentemente nas artes. Mais 

uma vez, os quintanares fazem uma crítica ao artificialismo em que se transformou a era 

moderna e novamente utiliza um questionamento para adjetivá-la como inumana. No poema 
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“Alma e Geringonça”, ao contrastar o homem com a máquina ,Mario Quintana conclui: “[…] 

Acontece que somos mais complicados do que eles – eis tudo.[…]”. (QUINTANA, 2005a, p. 

264, Alma e Geringonça). O riso grotesco nos quintanares é uma estratégia que visa 

humanizar aquilo que a modernidade fez mecânica. Em Quintana, essa estratégia se chama 

fórmula encantatória, fórmula mágica que recupera a sensibilidade do homem permitindo que 

ele volte a se espantar. 

No poema a seguir, é possível refletir mais ainda: “Se eu fosse Deus, eu mandava os 

comendadores mortos (ah, como nos haveríamos de rir, ó Walt Disney!) eu os mandava a 

todos, com as suas almas graves, encasacadas e de óculos, para o doido País das Sinfonias 

Coloridas.” (QUINTANA, 2005a, p. 167, A vingança). “A vingança” é um poema de estreitos 

laços com toda lírica quintaniana e está intimamente ligado ao filme de animação Fantasia 

(1940) produzido pelos estudos Walt Disney. 

Em primeiro lugar, sabe-se que o ícone criado pelo cineasta Walt Disney (1901-1966) 

é o ícone da Walt Disney Company: um personagem chamado Mickey Mouse. O 

camundongo Mickey Mouse foi criado em 1928. É a estrela principal de Fantasia, lançado na 

mesma década do livro Sapato florido (1947), a que pertence esse poema, e que 

provavelmente veio a contribuir para a lírica quintaniana inclusive no livro Aprendiz de 

feiticeiro (1950). Fantasia utilizou uma tecnologia que hoje, depois de quase setenta anos, 

continua sendo de boa qualidade. A animação é composta por oito segmentos, cuja sincronia 

de imagem e mensagem é acompanhada por composições eruditas de mestres da música. 

Em segundo lugar, num dos oito quadros do filme, o personagem Mickey Mouse 

interpreta O aprendiz de feiticeiro (1797) de Goethe. Esse quadro possui como trilha sonora a 

obra O aprendiz de feiticeiro (1897) do compositor francês Paul Dukas (1865-1935). Dessa 

forma, torna-se impossível não fazer uma relação expressa com o poema “A vingança” e o 

livro Aprendiz de feiticeiro quintaniano24. 

Em terceiro lugar, as estripulias do aprendiz desastrado são contadas comicamente 

acompanhadas pelos pizzicatos25 e staccatos26 da obra de Dukas que intensificam o valor 

cômico da cena colorida. 

                                                 
24 As conexões estabelecidas neste parágrafo merecem uma maior atenção que poderá ser dada em trabalhos 
futuros. 
25 “1 em instrumentos de arco, tipo de execução em que as cordas são pinçadas e não friccionadas 2 trecho para 
ser executado desse modo […]”. (HOUAISS; A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2231). 
26 “1 tipo de articulação que resulta em notas muito curtas […]”. (Ibid., p. 2618). 
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Em último lugar, Fantasia possui uma temática da abstração, do onírico, da 

imaginação: centauros, hipopótamos dançantes, fadas, e muitos outros seres pertencentes à 

fantasia, tudo mostrado sob a luz do riso. Com essas informações, é possível inferir que se 

estivesse em seu poder, a voz lírica enviaria todos os comendadores mortos para um “inferno” 

perfeito para eles: o País das Sinfonias Coloridas/Fantasia, um cômico, musical e colorido 

inferno. 

A voz lírica encontra, em Walt Disney, um par perfeito para ficarem juntos a rir, visto 

que a opinião de ambos é convergente: música, cores e riso são remédios para a seriedade. Os 

comendadores são aquelas pessoas que agem sempre pela gravidade, pessoas austeras, 

formais — características aludidas pelo seu vestuário — e dadas ao conhecimento e ao estudo 

— referência feita pelos óculos que portam. 

O País das Sinfonias Coloridas seria um lugar de tormento, dado que lá haveria tudo 

que desagrada ao protocolo da seriedade: as cores, a música, o riso. Não seria um castigo 

mandá-los para lá, pois o riso genuíno é sempre benevolente, mas seria, sim, uma forma de 

ensinar algo aos comendadores mortos. Lição que proporciona diversão para a voz lírica de 

“A vingança” e para Walt Disney. 

Walter Benjamin (1892-1940) está atento à relação regenerativa entre Mickey Mouse e 

a flexibilidade: 

 

[…] Ao cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho compense a tristeza e o 
desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente grandiosa 
que não pode ser realizada durante o dia, por falta de forças. A existência do camondongo 
[sic] Mickey é um desses sonhos do homem contemporâneo. É uma existência cheia de 
milagres, que não somente superam os milagres técnicos como zombam deles. […]. 
(BENJAMIN, 1995, p. 118, grifo nosso). 

 
[…] O cinema introduziu uma brecha na velha verdade de Heráclito segundo a qual o 
mundo dos homens acordados é comum, o dos que dormem é privado. E o fez menos pela 
descrição do onírico que pela criação de personagens do sonho coletivo, como o 
camondongo [sic] Mickey, que hoje percorre o mundo inteiro. Se levarmos em conta as 
perigosas tensões que a tecnização, com todas as suas consequências, engendrou nas 
massas — tensões que em estágios críticos assumem um caráter psicótico —, perceberemos 
que essa mesma tecnização abriu a possibilidade de uma imunização contra tais psicoses de 
massa […]. A hilaridade coletiva representa a eclosão dessa psicose de massa. […] os 
filmes de Disney produzem uma explosão terapêutica do inconsciente. […]. (BENJAMIN, 
1995, p. 190, grifo nosso). 

 

Os dois temas mais recorrentes na lírica quintaniana são o espanto e o riso. É 

perfeitamente plausível fazer uma leitura acerca do Sublime e do Grotesco, em que o riso é 

uma marca independente e corre paralelamente ao Sublime. O Grotesco tem fins 

regenerativos, e o Sublime, sensíveis. Viu-se que integrar o Sublime ao Grotesco foi, para o 
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legítimo moderno, um desafio lançado por Victor Hugo. Dessa forma, Mario Quintana é um 

moderno genuíno, porque volta à tradição. Seu objetivo estético não é a arte pela arte. Sua 

poesia era engajada, não em um sentido ideológico ou político, mas unicamente em favor do 

sensível: 

 

Sábias agudezas… refinamentos… 
— Não! 
Nada disso encontrarás aqui. 
Um poema não é para te distraíres 
como com essas imagens mutantes de caleidoscópios. 
Um poema não é quando te deténs para apreciar um detalhe 
Um poema não é também quando paras no fim, 
porque um verdadeiro poema continua sempre… 
Um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte 
não tem sentido: é um pobre chocalho de palavras. 
(QUINTANA, 2005a, p. 627, Projeto de prefácio, grifo nosso). 

 

 

 

 

 

3.3 Erma Bifronte  

 

 

A comicidade nos quintanares é notória. Dizer que um dos quintanares carrega uma 

porção mágica de riso é interpretar a lírica do poeta alegretense como uma forma da 

regeneração pelo Grotesco. O riso grotesco bloqueia a tentativa da sociedade moderna de 

transformar o homem num fantoche articulado. O resultado dessa ação inibidora através do 

riso é libertar o homem para a sensibilidade. Livre de um perigo que rondava ao seu derredor, 

o homem pode vir a espantar-se consigo mesmo, com sua imaginação ou com a natureza. O 

modo que Mario Quintana utiliza para provocar o riso se dá mediante diferentes 

procedimentos já conhecidos por tantos outros poetas: a sátira, a ironia, o humour, a 

zombaria, os exageros e a palavra espirituosa. Todas essas estratégias são utilizadas, mas 

afirmar que, por exemplo, Mario Quintana é sarcástico no seu humor vai exigir um pouco de 

análise para mostrar quando acontece o sarcasmo nos quintanares. O risível nos quintanares 

depende do alvo das setas de ouro e depois da forma utilizada pelo aprendiz de feiticeiro para 

criar o riso. 
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O objetivo da gargalhada de Deméter foi alcançado com o calculado dito de Iambe. 

Quando o risível surge na lírica quintaniana, o objetivo é semelhante ao do episódio contado 

nos Mistérios Eleusinos: regenerar uma sensibilidade afetada e salvar a vida. Para provocar o 

riso, Iambe poderia ter à sua disposição diversos recursos, como a ironia, a sátira, a palavra 

espirituosa, etc. Ela escolheu aquilo que acreditava ser o mais apropriado para a ocasião. A 

semelhança entre os quintanares e o mito de Iambe também se soma às considerações 

bakhtinianas acerca do riso: parte integrante do círculo sem emendas da vida, cuja função era 

derrubar as coisas velhas para fazer as novas nascerem. 

A sátira é a forma literária da zombaria comum, cuja origem está ligada aos cultos 

misteriosos de Elêusis. Massaud Moisés relembra que a etimologia de sátira é lanx satura 

“prato cheio de frutos sortidos que se ofereciam a Ceres, deusa da vegetação e da terra” 

(MOISÉS, 2004, p. 412). A sátira, como qualquer outro recurso cômico, quando devidamente 

utilizada, possui a função de ajudar o homem através do riso e implica no uso regenerativo da 

comicidade. A deusa do verso calculou suas palavras, visando um resultado, que era restaurar 

os humores de Deméter. Portanto, a sátira não deve ser utilizada indiscriminadamente. O 

arqueiro precisa escolher entre suas flechas a que melhor se adéqua ao alvo. Um alvo x 

requererá uma flecha diferente daquela de um alvo y. Assim, as setas de ouro, nos 

quintanares, não devem ser simplesmente utilizadas, mas empregadas com critério. A sátira 

nem sempre é cômica e, quando ocorre nos quintanares, ela se divide em sátira/ironia e seu 

oposto, o humour. Essa concepção é semelhante à distinção que faz Bergson, para quem é 

uma matriz que se bifurca em dois opostos: ironia e humour (BERGSON, 2007, p. 95). Em 

linhas gerais, a sátira consiste em fazer graça com um alvo. A ironia trabalha a comicidade 

sobre o que é risível no alheio; já o humour, sobre o ridículo do próprio indivíduo zombeteiro.  

As setas de ouro da ironia somente são utilizadas nos quintanares, quando o risível é 

despertado pelo coletivo, pela rigidez de uma instituição ou de uma ideologia. Mesmo quando 

Mario Quintana é irônico com um indivíduo específico, ele o é porque seu alvo representa 

todo um grupo. O humour é diferente, é como se um marujo de uma embarcação passasse por 

outra nave que estivesse a naufragar e, ao invés de ajudar a nave que afunda, ele pulasse para 

dentro dela. A comicidade do humour acontece quando o indivíduo toma para si, adiciona a si 

o que é risível do outro. Dessa maneira, aquele que ri através do humour ri do outro e ri de si 

mesmo. 

Na ironia, aquele que ri se encontra em um plano não risível. Bakhtin recupera o 

pensamento de A. Herzen (1812-1870): “Só os iguais riem entre si. Se as pessoas inferiores 
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forem autorizadas a rir […] pode-se dizer adeus a todos os respeitos devidos à hierarquia.” 

(HERZEN apud BAKHTIN, 2008a, p. 80). 

Sob esse prisma, Mario Quintana é estratégico em sua comicidade. A ironia é utilizada 

para subverter autoridades institucionais ou ideológicas. O humour é utilizado para rir junto 

ao seu semelhante. A ironia está mais próxima de uma moralidade, de um plano ideológico. O 

humour, como oposto da ironia, é mais refinado, não visa diretamente o bem, pelo contrário 

“[…] descemos cada vez mais no inteiro do mal que existe […]”. (BAKHTIN, 2008a, p. 95). 

Tal teoria da comicidade, ao ser transcrita em quintanares, seria o mesmo que: “[…] Daí, 

certos toques de ‘humour’ nos meus poemas. Uns toques de impureza, pois.” (QUINTANA 

2005a, p. 284, Acontece Que) e “A esperança é um urubu pintado de verde” (QUINTANA, 

2008a, p. 246, Camuflagem). 

Em Mario Quintana, a ironia está acima do seu objeto de zombaria: “A sátira é um 

espelho: em sua face nua,/ Fielmente refletidas,/ Descobres, de uma em uma, as caras 

conhecidas,/ E nunca vês a tua…” (QUINTANA, 2008a, p. 228, XCV. Da Sátira). Por isso, 

quando Mario Quintana é irônico, sua palavra é direcionada às instituições, aos 

convencionalismos que pregam a rigidez e também à modernidade, que fada o homem a um 

mero fantoche mecanizado: “Dizem que a Justiça é cega. Isso explica muita coisa…” 

(QUINTANA, 2008a, p. 667, Justiça). Em “Justiça”, percebe-se a ironia no trocadilho entre a 

expressão “a justiça é cega” e o uso da palavra “cega”. Com a primeira, refere-se ao atributo 

da deusa Têmis, que é aquela que não faz distinção, não toma partido, não é tendenciosa ao 

pesar as causas em sua balança. Já na linguagem comum, ser “cego” é possuir ausência de 

visão, ter curta ou pouca visão e, por isso, cometer erros. Outros pesquisadores têm chegado a 

conclusões similares e corroboram nossa visão: 

 

A ironia não se dirige a este ou aquele indivíduo, ela se dirige contra toda a realidade dada 
em uma determinada época e sob certas condições. É por força de uma visão ampla da 
realidade que Quintana tentou levar o homem a uma reflexão sobre o mundo, contestando 
esta realidade. Esta realidade tornou-se, de certa forma, incompleta, incômoda e 
constrangedora para o autor e, de acordo com Kierkegaard, o sujeito irônico se volta com 
seu olhar devorador à realidade de seu tempo. (TAPADA, 2007, p. 272). 

 

Ao tratar do indivíduo humano, a voz lírica quintaniana não se põe acima dele, mas ao 

seu lado. A ironia é substituída pelo humour. O humour quintaniano ri da sua lástima, já que 

não há escapatória nem para o indivíduo humano nem para a voz lírica. No poema “"Ironia & 

Humor” (QUINTANA, 2008a, p. 563), a lírica quintaniana afirma que o humour é humano e 

que a ironia é desumana, portanto, o humour é preferível. A ironia é a graça à custa dos 
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outros, e o humour, às próprias expensas. Aconselha o leitor a optar pelos diversos tipos de 

comicidade, a refinada e a grosseira, grosseira não no sentido moral, mas no sentido técnico 

de como fazer o risível da situação. Por exemplo, rir das lágrimas só é permitido a quem já as 

experimentou. Logo, se o indivíduo nunca se incluiu naquela circunstância, é vetado o uso do 

riso. O escritor Machado de Assis (1839-1908) seria mais refinado, em sua comicidade, que o 

norte-americano Mark Twain (1835-1910). Esse mesmo conceito volta a repetir-se em “Notas 

para uma projetada antologia de humoristas”: 

 
Cito de memória a seguinte definição do humorista: ‘O humorista é como um Hermes 
bifronte, uma de cujas faces ri do pranto da outra.’ Mas (será que a idade está chegando?) 
não me lembro de quem é. Mas quer me parecer que uma das faces que estava rindo era do 
estilo pomposo do autor. Esta coragem de divertir-se com o espetáculo de si mesmo é o 
dom e o segredo do humorista. Ele não é inumano como os ironistas — que se colocam 
acima das suas personagens. Diz-me qual preferes, Eça ou Machado, e eu te direi quem 
és… Por isso, para diferençar os gêneros, é que Sud Menucci propunha as grafias ‘humor’ e 
‘húmor’. Para não sermos obrigados a colocar no mesmo saco de gatos Machado de Assis e 
o Conselheiro XX.  
Rima mas é verdade… 
E fico a imaginar o que pensaria ele, o Machado de Assis romancista, do burocrata 
Machado de Assis, tão pontilhoso, ou do acadêmico do mesmo nome, tão convencional.  
Creio que pensaria isso mesmo… Que o caso era muito, muito divertido! (QUINTANA, 
2005a, p. 670, Notas para uma projetada antologia de humoristas). 

 

O poema acima começa com uma citação de cujo autor a voz lírica confessa não 

lembrar, ela é na verdade do italiano Luigi Pirandello27 (1867-1936). Tal citação é bastante 

sugestiva ao comparar o humorista a um Hermes, ou herma. As hermas também são 

conhecidas pelo nome de Terminal Romano (COLEMAN, 2007, p. 473). São balizas de 

territórios ou simplesmente marcos nas encruzilhadas, cujo nome se refere a Hermes, deus dos 

caminhos (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 473, 1519). Trata-se de monumentos parecidos com 

um obelisco e possuem um busto esculpido no topo. No início, somente o deus dos caminhos 

era esculpido, depois outras personagens passaram também a serem motivos. Em diversas 

versões, ela possui dois bustos esculpidos, de forma que as duas imagens estão de costas uma 

para a outra. Ora, sendo a herma um símbolo do fim de um território e o começo de outro, 

representando o fim de uma propriedade e o início de outra, pode-se ler o Hermes bifronte sob 

a leitura dialógica. Um marco de dupla face mostra que, mesmo as bordas dos caminhos e dos 

limites, terminam por se perpassarem. Aquele exato ponto bifronte da propriedade ou da 

encruzilhada está a lembrar que ele é a junção dos diferentes. 

A citação foi escolhida, porque reúne em si o conceito do humour e a ambivalência do 

choro e do riso, que podem coexistir sem qualquer borda. Em “uma de cujas faces ri do pranto 

                                                 
27 PIRANDELLO, L. Erma bifronte. Milano: Fratelli Treves, 1918.  
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da outra”, a voz lírica de “Notas para uma projetada antologia de humoristas” encontrou a 

definição do preferível para a comicidade na poesia. A face da herma que ri teria o poder de 

bloquear o poder da face que pranteia. O resultado disso é o equilíbrio, coexistência de forças 

opostas que se impelem.  

Como já foi previamente comentado, o humour é a estratégia cômica preferível dos 

quintanares, porque ela é autoinclusiva. O ironista tira sua diversão à custa do outro. Noutras 

palavras, exclui-se, fazendo distinção. O poema fala de uma bifurcação entre ironia e humour. 

Para finalizá-lo, a voz lírica cita dois exemplos de humoristas: aqueles que trabalham com o 

risível, expressamente Machado de Assis e Conselheiro XX. Conselheiro XX, pseudônimo de 

Humberto de Campos (1886- 1934), membro da Academia Brasileira de Letras, cujo estilo é 

caracterizado pelo sarcasmo incisivo e pela sátira irônica, é tido como um exemplo não 

refinado de comicidade. Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, 

ridicularizava a burocracia e a seriedade, apesar de ser um burocrata, ou seja, 

autorridicularizava-se, tornado-se um humourista. No poema abaixo, o humor refinado de 

Machado de Assis volta a ser mencionado: 

 

Não sei que crítico notou que os grandes humoristas escrevem clássico. Um 
exemplo, entre nós: o velho Machado de Assis.  
Mas não será isso porque os autores clássicos adquirem, forçosamente, com o 
tempo, um toque de humor? Um toque que decerto não era deles e que resiste para 
nós, seus pósteros, no tom cada vez mais arcaico da sua linguagem.  
Nem deve ser por outro motivo que às vezes se ouve, na voz tempestuosa dos 
Profetas, mercê das antigas traduções da Bíblia, certa nota de humor. 
Mas não se iludam. Nosso Senhor não tem o mínimo sense of humour. Nosso 
Senhor leva tudo a sério. Com Ele não há fugir. Com Ele não há a escapatória do 
sorriso, essa arma predileta do Demônio, isto é, aquele que é também chamado o 
Espírito da Dúvida. (QUINTANA, 2005a, p. 497, Linguagem). 

 

Na composição acima, Mario Quintana faz um paralelo com a própria natureza da 

linguagem que é como o ser humano, mutável. A linguagem arcaica dos clássicos aparenta ser 

mais rígida e, portanto, mais risível. Exemplos de comicidade encontrados na linguagem só 

acontecem, porque ela é criação humana. A criatura assemelha-se ao seu criador: possui 

momentos de dispersão e distração, e, nesses momentos, a linguagem é percebida como 

mecânica se tornando risível (BERGSON, 2007, p. 97). 

“Linguagem”, ainda falando da própria linguagem, usa a metáfora do deus cristão 

como exemplo extremo, não para falar do deus Jesus, mas para criticar a seriedade. Esse 

paralelo, na verdade, é o foco do poema. Para entender o paralelo, é preciso meditar um pouco 

sobre a imagem do “Nosso Senhor”: deus, que através do sofrimento deu sua vida para salvar 
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a humanidade e por isso exige que seus filhos ajam como ele, com seriedade, com coerência e 

de acordo com padrões morais. Caso esse exemplo não seja seguido, seus filhos serão 

castigados para a eternidade. O fato é que Jesus não riu, pelo menos não há referências 

bíblicas sobre seu riso. Um deus que não ri isenta seus seguidores de rir também. Apesar de 

ter a natureza humana, Jesus fez questão de não demonstrar incômodo. Os cristãos tomam 

uma passagem do Tanakh, texto sagrado dos judeus, como descrição de profecia cumprida 

acerca de Jesus:  

 

[…] não tinha formosura […] era desprezado[…] o mais indigno entre os homens, homem 
de dores, experimentado nos trabalhos […] tomou sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si […] foi ferido[…] e moído […] foi oprimido, mas não abriu a 
sua boca, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele 
não abriu a sua boca […]. (BÍBLIA, 1995, p. 596). 

 

Jesus é tomado como ícone da seriedade e, por isso, não tinha o mínimo sense of 

humour. Aliado à condição de homem, ou Verbo Encarnado na terra, estava o seu poder 

absoluto. Ser onipotente, onisciente e onipresente o desobrigaria de rir de si mesmo ou de 

outrem. Um deus que sabe todas as coisas não precisaria gozar do riso, “arma predileta do 

Demônio”. O Demônio, em “Linguagem”, significa a dúvida. No riso grotesco, o homem, 

inconscientemente, reflete sobre as certezas, desarmando-as. 

“Linguagem” não é em si uma crítica ao cristianismo. O poema quer, na verdade, 

estabelecer uma comparação entre um deus onisciente e onipotente com o homem austero, 

preso em suas certezas e crente que o sofrimento é necessário para a existência. Os 

quintanares parecem discordar desse homem austero, porque enfatizam que o sense of humour 

é uma escapatória.  

Para Bergson, a comicidade é alcançada por meio das transposições como a paródia, a 

sátira, a ironia, o humour e o exagero, que se prestam como recursos à comicidade. 

(BERGSON, 2007, p. 92). Mudanças e deslocamentos de imagens e palavras são também 

recursos utilizados pela comicidade estudada por Bakhtin: “A menipeia gosta de jogar com 

passagens e mudanças bruscas, o alto e o baixo, ascensões e decadências, aproximações 

inesperadas do distante e separado […]”. (BAKHTIN, 2008b, p. 134). Mario Quintana faz 

usos dessas várias transposições, como a paródia, através da recriação de citações famosas, a 

palavra reinventada e espirituosa, dentre várias outras fórmulas encantatórias  

O riso pode ser perigoso na arte tanto quanto é perigoso fora dela. Os poetas parecem 

estar conscientes dessa realidade. Para ilustrar a consciência de que o riso deve ser 

compreendido por “iniciados”, devido às suas origens, Rosen (2007, p. 268) cita uma parte de 
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Rãs, obra do grego Aristófanes (c. 447 a.C.-385 a.C.), em que se encontram evidências que os 

poetas jocosos da antiguidade enxergavam a origem do seu trabalho nas danças místicas, nas 

canções, na celebração do deus Dionísio. Em Rãs, o comediógrafo grego pede para que se 

retirem aqueles que não entendem o funcionamento do seu trabalho, convidando os iniciados 

para entrarem com atrevimento “para dentro das partes onde a relva é florida, dançando, 

zombando, brincando e caçoando…”28 (ROSEN, 2007, p. 268, tradução nossa).  

Nos quintanares, o Sublime só poderia operar em um homem alforriado. Por seu turno, 

o Grotesco traz essa regeneração do sensível. Assim como Aristófanes, Quintana acredita que 

o riso seja as flores da relva, são cores que se destacam na vida, flores que se distinguem no 

meio da imensidão monocolor da modernidade. Devido ao clima hostil, a relva pode perder 

suas partes floridas e para voltar a dançar sobre flores, o poeta antimoderno deve pedir 

inspiração a todas as Musas, o que também inclui Tália, a musa da comédia, cujo nome 

significa aquela que faz brotar flores (COLEMAN, 2007, p. 1003). Sapato florido, terceiro 

livro de Quintana, é o primeiro em que as flores passam a fazer presença constante nos 

quintanares, um sapato que substituísse o lugar das flores até que elas, naturalmente, voltem a 

brotar. 

                                                 
28 “into the flowery folds of the meadows, dancing and mocking and joking and taunting…”. 
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Esta dissertação se empenhou em investigar o Sublime como principal preocupação 

estética na obra quintaniana, mostrou uma leitura possível, não uma única resposta. Como 

preferia Quintana, as respostas não interessam, o importante é que as perguntas estejam 

certas. Há possibilidades de contradições entre esta leitura e outras, o que decerto alegraria 

um poeta passarinho; afinal, a contradição é somente uma forma de se chegar ao outro 

extremo da verdade: um ser que não se contradiz só pode estar mentindo.  

Em primeiro lugar, observou-se a natureza daquilo que os quintanares pensam ser a 

poesia. Descobriu-se que esta é dialógica. As coisas do tempo e do espaço se perpassam no 

poema ao ponto de não ser possível estabelecer bordas para aquilo que o influencia. Infância e 

loucura são os principais traços da concepção dialógica de Mario Quintana, duas faces dizem 

do duelo convergente entre tradição e ruptura. O mito da ninfa Eco representa a necessidade 

da linguagem poética de sempre se comunicar com tudo, sob pena de morrer caso haja 

impedimento a essa necessidade.  

Em segundo lugar, este trabalho investigou as acepções do canto/encantamento como 

uma fórmula mágica detentora de poderes que visam um fim específico: o espanto. 

Constatou-se que a insistência das relações entre o encantamento e o espanto levantava 

questões acerca da utilidade da poesia. Em Mario Quintana, a utilidade da poesia é promover 

abalos na estrutura humana. O primeiro desses abalos é o Sublime. Ponderou-se sobre 

algumas das considerações relevantes sobre este campo da estética. Recorreu-se a Pan, o deus 

flautista, representante do espanto e da plenitude.  

Finalmente, percebeu-se que o espanto não poderia operar em uma sociedade cuja 

sensibilidade estivesse bloqueada. Mario Quintana assimila o riso como forma de desbloquear 

os canais do sensível. Concluiu-se que essa atitude é uma marca antimoderna porque volta ao 

passado, ao Sublime e ao Grotesco, para rever problemas do presente. Iambe, deusa do verso 

jocoso, representa a função de restauradora.  

Nos quintanares, a palavra é um reflexo da vida que se perpassa e se comunica; é o 

misterioso entrelaçamento que espanta o homem, abalando sua sensibilidade e suas certezas. 

Em uma realidade resistente à sensibilidade, a habilidade de admirar e de se espantar são 

aniquiladas. Uma sociedade anestesiada precisaria de um antídoto que a fizesse despertar do 

seu sono. O alexetério a ser aplicado é elaborado com substâncias opostas. O desafio do 

genuíno moderno era unir dois elos perdidos. Victor Hugo lança a proposta, Quintana o faz. 
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Como um náufrago que nada contra a correnteza conseguiu chegar à beira da praia trazendo 

consigo três outros náufragos: Eco, Pan e a pequena filha Iambe.  

Decerto, outras leituras podem advir desta, igualmente, alguns pontos aqui abordados 

certamente merecerão uma atenção especial. A constante aparição da criança e do louco, 

signo dialógico da alethéia, e suas relações com a possibilidade de uma verdade múltipla ou 

de uma não-verdade. A leitura da infância/loucura merece ser investigada à luz das 

concepções do “Fedro” (2007) de Platão e do “Elogio da Loucura” (2006) de Erasmo. 

Trabalhos que tragam uma melhor abordagem acerca do aprendizado da feitiçaria nos 

quintanares, ou seja, que rememore Goethe e o caso do “Aprendiz de Feiticeiro”.  Também é 

de extrema necessidade que seja levantada uma análise acerca do constante leitmotiv da 

pintura/desenho/retrato e suas ligações com a existência humana. As variantes da comicidade 

nos quintanares e/ou um alistamento de todos os alvos das Setas de Ouro poderão ser mais 

bem detalhadas em um trabalho vindouro. Também haverá proveito em investigar em ler as 

difíceis relações entre o Tempo e o Espaço. Não só a fortuna crítica de Mario Quintana se 

beneficiará através das sugestões propostas aqui, mas também a crítica literária e 

principalmente o homem.  

Dar vida a uma obra de arte só seria possível doando a própria vida, e isso Mario 

Quintana fez. Dedicou sua vida aos versos para mostrar que só a poesia possui as coisas 

vivas, o resto é necropsia. Um passarinho encontra vida para sua obra nos esconderijos do 

tempo ou entre as cores do invisível. Tanto trabalho é para mostrar a importância de 

calçarmos sapatos floridos, de cantar e/ou ouvir canções de algum aprendiz de feiticeiro, de 

enxergar num espelho mágico as vacas e hipogrifos, que brigam contra a inflexibilidade de 

um mundo H, moderno e mecânico. Nosso poeta lembra que, se o trabalho dignifica o 

homem, a preguiça deve ser o trabalho mais digno de todos. Se depender delas, das canções 

quintanianas, a tentativa de enterrar o homem logrará um velório sem defunto. A vida é uma 

(h)istória sobrenatural e tudo continuará sendo um baú de espantos, cheio de mistérios que 

catam o homem como cataventos catam aquilo que é vivo, que se move, que vaga, que vai e 

vem. Aqui terminam os preparativos para uma viagem pela porta giratória em que se 

embarcou, mas certamente não se atracou no mesmo lugar.  
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