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“[...] o poeta não é apenas uma pessoa mais

consciente do que as outras; é também

individualmente distinto de outra pessoa,

assim como de outros poetas, e pode fazer

com que seus leitores partilhem

conscientemente de novos sentimentos que

ainda não haviam experimentado”.

(T.S. Eliot)



RESUMO

Estudo sobre os livros Clã do jabuti, de Mário de Andrade, e Catimbó, de

Ascenso Ferreira, publicados no ano de 1927. Dentro do contexto do Modernismo

nos anos de 1920, evidencia-se a filiação dos poetas com as tendências literárias

modernista e regionalista. Isso se confirma pelos elementos introduzidos em suas

poesias, nas referidas obras, que trazem o sentido de brasilidade discutido na

época, especificamente no momento pós-1924. Tais elementos se referem às

marcas da oralidade que foram aproveitadas esteticamente nos referidos textos, no

tocante à representação que possuem no âmbito da tradição da cultura popular

brasileira. Nesse sentido, foi estabelecida uma relação entre a moderna literatura

nacional e a tradição da cultura popular. Os textos observados mostram a

diversidade cultural do país por meio de tais marcas, distinguindo-se pelo aspecto

nacionalista de Mário de Andrade, em consonância com o projeto de nação

idealizado, e pelo aspecto nacionalista/regionalista de Ascenso Ferreira, indo ao

encontro de elementos nacionais e regionais. Sendo assim, Clã do jabuti é um

repertório de todo o Brasil e representação da cultura nacional, de acordo com a

brasilidade proposta a partir de 1924; e Catimbó é a cristalização poética, em tons

de uma brasilidade mais nordestina, das particularidades da região.

Palavras-chave: Modernismo. Cultura. Oralidade. Brasilidade.



RESUMEN

 Estudio sobre los libros Clã do jabuti, de Mário de Andrade, y Catimbó, de

Ascenso Ferreira, publicados en el año de 1927. Dentro del contexto del

Modernismo en los años de 1920, se evidencia la filiación de los poetas con las

tendencias literarias modernista y regionalista. Eso se confirma por los elementos

introducidos en sus poesías, en las referidas obras, que traen el sentido de

brasilidade discutido en la época, específicamente en el momento post1924. Tales

elementos se refieren a las marcas de la oralidad que fueron aprovechadas

esteticamente en los referidos textos, en lo que toca a la representación que poseen

en el ámbito de la tradición de la cultura popular brasileña. En ese sentido, fue

establecida una relación entre la moderna literatura nacional y la tradición de la

cultura popular. Los textos observados muestran la diversidad cultural del país por

medio de tales marcas, distinguiéndose por el aspecto nacionalista de Mário de

Andrade, en consonancia con el proyecto de nación idealizado, y por el aspecto

nacionalista/regionalista de Ascenso Ferreira, saliendo al encuentro de elementos

nacionales y regionales. Siendo así, Clã do jabuti es un repertorio de todo Brasil y

representación de la cultura nacional, de acuerdo con la brasilidade propuesta a

partir de 1924; y Catimbó es la cristalización poética, en tonos de una brasilidade

más norteña, de las particularidades de la región.

Palabras-llave:  Modernismo. Cultura. Oralidad. Brasilidade.
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1 INTRODUÇÃO

A partir do início do século XX, o cenário da literatura brasileira foi alterado

com a presença do movimento modernista. A proposta era criar uma expressão

autêntica do Brasil, desarranjar o verso, desconstruir a sintaxe, e construir uma

literatura tipicamente nacional. O ideal nacionalista que se viu no Romantismo é

então revisitado e toma nova forma. A visão dos intelectuais brasileiros se modificara

e o foco do olhar sobre o país é reajustado:

O ângulo de visão era o de intelectuais mais informados e mais inquietos
que se propunham desentranhar a poesia das origens, o substrato
selvagem de uma raça; e que desejavam intuir o modo de ser brasileiro
aquém da civilização, ou então surpreendê-lo na hora fecunda do seu
primeiro contato com o colonizador. (BOSI, 2003, p. 217)

Sendo assim, pode-se dizer que o movimento modernista foi o responsável

pela criação de um “estado de espírito nacional”, “manchando” os âmbitos artístico,

social e político do país, e desenvolvendo uma nova consciência em seus

intelectuais (ANDRADE, M., 1972, p. 231).

Diante desse novo contexto da literatura nacional, observa-se que de 1922 a

1924 o Modernismo permaneceu mais intrinsecamente centrado no eixo Rio/São

Paulo, em virtude, dentre outros fatores, da concentração intelectual que ocorria

nessas regiões, consideradas verdadeiros pólos de divulgação literária. A partir de

1924, entretanto, pode-se dizer que o movimento modernista se desloca além desse

eixo, assumindo posicionamentos nas diversas localidades do país. Nessa segunda

metade da década de 1920, o interesse pelo Brasil passava por uma atitude mais

empenhada, no trabalho de pesquisa das manifestações populares para garantir

uma expressão e divulgação da nação com um todo, considerando toda a amplitude

e riquezas de suas regiões.1 De acordo com João Luiz Lafetá, os poemas dessa

época vêm com a proposta de incorporar “o folclore, as manifestações da cultura

popular à nossa prática literária erudita”. O intuito era o de “modificar o rosto do

1 Sobre os desdobramentos do movimento nas diversas regiões do Brasil, são exemplares estudos como os de
Araújo (1995), Azevêdo (1984) e Leite (1972).
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Brasil litorâneo”, expandindo-o a partir de aspectos diversos da “nossa gente, e ao

mesmo tempo afirmar o desejo de uma possível unificação de sua cultura” (LAFETÁ,

1986, p. 23). Quando chama a atenção para a modificação desse “rosto do Brasil

litorâneo”, esse estudioso da obra de Mário de Andrade se refere à divisão, que se

instaurara na época, entre a orla atlântica, as regiões consideradas “civilizadas”, e o

sertão interior, correspondente ao interior do país, concebido como “bárbaro”. Dentro

dessa perspectiva, a partir de 1924, o Modernismo no Brasil é marcado por uma

valorização dos aspectos característicos das várias culturas regionais, pela tentativa

de apre(e)nder as diferenças existentes entre elas, relacionando-as para formar um

projeto de nação. Os representantes do movimento tinham o desejo de produzir

tendo como alicerce as manifestações da cultura popular nacional. Nesse sentido,

buscavam tais manifestações em uma determinada região ou mesmo extraíam um

pouco de cada porção do Brasil, incorporando-as ao seu fazer literário, a fim de que

o país pudesse ter conhecimento de toda a sua diversidade cultural. Considerando

assim o contexto, pode-se dizer que as mentalidades artísticas do país estavam

desejosas de uma literatura que “desabrochasse” a verdadeira cultura nacional,

descaracterizada por elementos anteriores, tidos como “corpo estranho”

(SCHWARZ, 1987, p. 32).

Segundo Antonio Candido, o que se buscava na época era uma maior

aceitação dos valores nacionais recalcados que precisavam adquirir estado de

literatura e, sendo assim, o primitivismo se tornara “agora fonte de beleza e não mais

empecilho à elaboração da cultura” (CANDIDO, 1980, p. 120). A cultura brasileira,

especialmente os aspectos da tradição cultural popular, era o objeto de incessante

procura e a partir dela é que se (re)estabeleceria uma literatura nacional. Nesse

sentido, surgiram várias obras que, ao longo dos anos 1920, representaram

literariamente essa nova perspectiva diante do Brasil, presente inclusive, nos dois

principais manifestos modernistas que expressavam a questão – o Manifesto da

poesia Pau-Brasil (ANDRADE, O., 1997b) e o Manifesto de Antropofagia

(ANDRADE, O., 1997a). Autores como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge

de Lima, Ascenso Ferreira e Raul Bopp representaram no plano das obras, naqueles

anos, os elementos trazidos à tona com essas novas discussões.

Tendo em vista esse reajuste do olhar sobre o país, partindo da necessidade

de ir além e mostrar a diversidade cultural de suas regiões, da esperança em se criar
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um projeto de nação, da procura pela brasilidade2, interessa para esta pesquisa

particularmente a análise de duas obras bastante significativas na elaboração desse

cenário da literatura nacional. Trata-se de Clã do jabuti, de Mário de Andrade, e

Catimbó, de Ascenso Ferreira.

Datadas de 1927, nas referidas obras prevalece o registro de representações

da cultura popular nacional através da citação e da apropriação de termos

populares, trechos de cantigas, lendas e mitos, músicas e quadrinhas, danças e

crenças religiosas. É uma apresentação da memória cultural brasileira, a partir da

acomodação, sob a forma poética, da voz que ecoa das manifestações da tradição

popular e daquela que vem do poeta erudito.

Apesar de publicadas no mesmo ano – 1927 – cada uma das obras está

situada num contexto diferente: Clã do jabuti em São Paulo, e Catimbó em

Pernambuco; e também possuem perspectivas distintas: uma obra é mais

nacionalista e a outra mais regionalista, respectivamente. Estudá-las significa, pois,

enxergar pontos de vista de uma mesma época, com o fazer literário de cada

escritor, levando-se em consideração os ambientes culturalmente díspares.

Em Clã do jabuti, vemos um Mário de Andrade que, mesmo escrevendo em

São Paulo, quer sentir todo o Brasil. Essa intenção do poeta já se apresenta no título

da obra – e se desdobra ao longo dos títulos dos poemas que compõem o livro. A

idéia de clã pressupõe união, família, e o jabuti surge enquanto representação de

um animal tipicamente nacional presente em muitas lendas. É justamente essa a

significação que o livro de Mário sugere: reunir a família brasileira, a nação, aquela

que caminha a passos lentos de jabuti – animal sinônimo de esperteza, sabedoria e

perseverança – e ao final alcança o objetivo almejado, a brasilidade tão procurada,

considerando toda a diversidade de culturas que a gerou.

Manfio (1993, p. 30) chama a atenção para as discussões provocadas, por

ocasião da publicação de Clã, em relação ao seu título. A autora explica que Mário

“investe contra ‘os tais símbolos bestas do grupo verdamarelo anta etc’. Losango

cáqui já anunciava Clã do jabuti; o poeta sentia-se, em parte, responsável pela

2 De acordo com Candido (1980, p. 122, grifos do autor), a noção de brasilidade está ligada a um nacionalismo
que consistia em “exprimir a forma e a essência do seu país, [...] em pesquisar, em experimentar formas novas e
descobrir sentimentos ocultos”. Um nacionalismo que “exprimia o patriotismo normal e correspondia ao grande
esforço de conhecer o país” (CANDIDO, 1995, p. 301). O autor chama a atenção ainda para um desvio desta
linha, operado no Modernismo por correntes que passaram de um nacionalismo estético/crítico ao nacionalismo
político/conservador, citando O Verdeamarelismo e o movimento da Anta como exemplos. Este nacionalismo na
visão de Candido (1995, p. 302), seria pautado pelo “sentido negativo de conservadorismo político, social e
cultural”, com tons de “xenofobia, patriotada, autoritarismo e saudosismo”.   
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‘simbologia besta’”. Na verdade, Mário parecia ter em mente a adoção de um título

que fosse significativo, representativo daquilo que viria expresso nos poemas da

obra, como declara em trecho de uma carta enviada a Carlos Drummond de

Andrade, datada de 21 de janeiro de 1928, em que o poeta desabafa com o amigo:

Fico quieto publicamente porque não posso provar nada porém aquela
gente é tão incapaz de inventar que para mim guardo a convicção de ter
inspirado a simbologia idiota. Meu título não tem intenção de símbolo,
porém é significativo. O Jabuti você sabe como é importante e
característico no fabulário nacional. É bem nacional. Clã é reunião. Meu
livro merece bem por isso um título assim evocativo desta besteira de
Brasil. Foi essa minha única intenção. (ANDRADE, M., 1993, p. 30)

Ao longo dos 22 poemas que compõem Clã do jabuti, viajamos por um Brasil

de novas sensações, de mistura de cores e raças, que procura a sua própria forma

de expressão. Nessa busca, o erudito e o popular comungam da mesma voz,

entrelaçada numa poesia que mostra a riqueza folclórica do país. Vamos com o

paulista ao carnaval carioca, aprendemos as modas e toadas que dão ritmo às

danças e crenças, escutamos as lendas e os causos, vemos a beleza noturna de

Belo Horizonte, a chegada da chuva no campo, as tantas manifestações da cultura

popular que permeiam a vasta imensidão do seu amado país. Em O poeta come

amendoim, poesia de abertura da obra, Mário já expressa o seu amor ao país e

declara a sua vontade e o sentimento de busca por uma expressão nacional:

O POETA COME AMENDOIM

Noites pesadas de cheiros e calores amontoados...
Foi o Sol que por todo o sítio imenso do Brasil
Andou marcando de moreno os brasileiros.

Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer...

A noite era pra descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos...
Silêncio! O Imperador medita os seus versinhos.
Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais.

Só o murmurejo dos cre’m-deus-padre irmanava os homens de meu
              país...

Duma feita os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos,
Por causa disso muita virgem-do-rosário se perdeu...
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Porém o desastre verdadeiro foi embonecar esta República temporã.
A gente inda não sabia se governar...
Progredir, progredimos um tiquinho
Que o progresso também é uma fatalidade...
Será o que Nosso Senhor quiser!
Estou com desejos de desastres...
Com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas
Se encostando na cangerana dos batentes...
Tenho desejos de violas e solidões sem sentido
Tenho desejos de gemer e de morrer.

Brasil...
Mastigado na gostosura quente de amendoim...
Falado numa língua curumim
De palavras incertas num remeleixo melado melancólico...
Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons...
Molham meus beiços que dão beijos alastrados
E depois remurmuram sem malícia as rezas bem nascidas...
Brasil amado não porque seja minha pátria,
Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der...
Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso,
O gosto dos meus descansos,
O balanço das minhas cantigas amores e danças.
Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada,
Porque é o meu sentimento pachorrento,
Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir.

Tendo em vista a exaltação que faz do Brasil, pode-se dizer que o poeta de

Clã do jabuti tenta de forma escrita literária buscar o sentimento e a inquietação do

coletivo nacional, diante do momento da década de 1920, utilizando-se para esse

fim das “deficiências” que passam a atingir o nível de “superioridades”, de acordo

com o estudo de Candido (1980, p. 120). É o “poeta folclórico”, destacado por Lafetá

(1986, p. 07), poeta aplicado que pesquisa em manifestações culturais do país um

jeito de ser com o qual se identifique. Dessa forma, Mário escreve esta obra como

um verdadeiro “repertório do Brasil inteiro, contato e identificação com as formas

populares da cultura das nossas várias regiões”, traduzindo o espírito revolucionário

da época (LAFETÁ, 1986, p. 14).

Essa nova perspectiva em relação à busca de um outro Brasil, até então

menosprezado, pode ser visto também em Catimbó; contudo, o poeta é mais

regionalista, restringindo-se ao nordeste do país, que também refletia as novas

tendências modernistas da época.

Nascido em Palmares, interior de Pernambuco, Ascenso Ferreira é

considerado uma das figuras de destaque do Modernismo no Nordeste. Aliando

elementos até então considerados díspares, como o verso metrificado e o verso
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livre, o autor surpreendeu quando da publicação de Catimbó. Impondo a rima como

elemento constante em sua poesia, Ascenso tenta expressar os elementos da

cultura popular nordestina. Contribuiu com muitos jornais e revistas de seu estado e

de todo o país, iniciando sua carreira literária como sonetista. Além de Catimbó,

publicou mais dois livros: Cana-caiana (1939) e Xenhenhém (1956). Em todas as

suas obras se evidencia a cultura regional nordestina com suas cenas e

personagens típicos.

O termo catimbó se relaciona com um ritual de magia afro-americano. Ao

incorporar esse elemento da cultura popular ao título do livro, o poeta, a exemplo de

Mário de Andrade, já sugere a assimilação de manifestações folclóricas em sua

poesia. Ascenso estrutura sua obra justamente na expressão dos costumes do

nordestino com um toque de festa, de religiosidade e de reminiscências em seus

poemas. Seja na descrição de uma imagem do árido sertão, da cavalhada que

ocorre no interior da região, da dor pela seca e pela espera da chuva, do carnaval do

Recife, da noite que cai, da fartura na casa-grande, do maracatu que segue nas ruas

de Pernambuco, dos bêbados de fim de feira, do bumba-meu-boi, das mandingas,

do recorte que se faz de uma parte do país que conserva acesa a chama da cultura

popular: em todos esses momentos é um cenário que se monta tendo como

ornamento fundamental a voz popular. Também como Mário, o poeta de Catimbó

mistura a sua voz, do erudito, àquela, que dá vida às tradições da oralidade na

cultura.

Ascenso parece acomodar, no decorrer dos 20 poemas que compõem a obra,

a sua vontade de mostrar ao Brasil a cultura popular que é tão representativa no

Nordeste, os costumes de um povo que também caminha a passos de jabuti, que

também é parte de um projeto de nação, e que busca a sua brasilidade – mas talvez

uma “brasilidade mais nordestina”.3 Para Bandeira (1995, p. 11), Ascenso é

“deliciosamente provinciano”, “deliciosamente pernambucano”, no “melhor sentido da

3 O uso desse termo traz consigo um caráter esclarecedor acerca da poesia do autor pernambucano em estudo.
De acordo com Azevêdo (1984, p. 178), a produção de Ascenso não pode ser relacionada, “de maneira
mecânica”, à este ou àquele movimento de idéias. Isto ocorre porque há em sua poesia elementos condizentes
com a proposta modernista, “particularmente no que tange à liberdade formal”, bem como “compromissos diretos
com o regionalismo, na medida em que se alimenta, de modo especial, da vida da região e de suas tradições”.
Azevêdo (1984, p. 178) completa: “Ascenso Ferreira conseguiu realizar, para além dos pressupostos dos
diversos grupos, uma poesia cuja marca característica pode ser definida como a brasilidade... nordestina”. Daí a
adoção de termos moderadores, nesta pesquisa, para caracterizar a produção de Ascenso, sem que se vincule o
poeta a determinado movimento de idéias da época, uma vez que ele dialoga tanto com o modernismo quanto
com o regionalismo.
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palavra”. A imagem do Nordeste é o que o poeta tenta nos mostrar; o dado local com

uma descrição das características folclóricas da região.

Em todos os poemas de Catimbó, como Bumba-meu-boi por exemplo,

vemos surgir a tentativa de amostragem e de identificação com as particularidades

de sua terra e com o homem sertanejo, sendo estas verdadeiras fontes de

inspiração ao fazer poético:

BUMBA-MEU-BOI

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

Na arena a gás iluminada,
aos tombos entra o beberrão...
Mateu castiga na bexigada
e Catirina no sopapão!

– “Ai, que moleza desgraçada!
Acuda... acuda... Capitão!”

– “O freguês que bebe não é bom cristão!
Peia nele, mestre Mateu!”

E o coro canta, em profusão:
“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

Ai! Lá vem os bêbados de amor aos tombos
pela arena do Bumba-meu-Boi
Que bêbados impertinentes!

Se a mulher era o diabo, pra que bebeu
essa jurema que é o beijo seu!

Se a mulher era o diabo, pra que bebeu
essa jurema que é o beijo seu!

O bumba-meu-boi é um dos elementos mais simbólicos da cultura nordestina.

Ascenso o traz para seu texto exaltando com fidelidade a oralidade, o cenário e os

personagens que fazem dessa manifestação a mais realizada em todo o país. Nesse

sentido, é importante destacar que mesmo trabalhando num tom mais regional,
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Ascenso introduz em sua poesia elementos do folclore nacional. Assim como o

bumba-meu-boi, também o reisado, o samba, a mandinga e o catimbó, são

manifestações da cultura popular nacional que surgem em Catimbó com sua

representatividade regional, nordestina.

A riqueza dos detalhes, a acomodação que faz da oralidade, o “ritmo novo”

que trouxe e imprimiu na literatura brasileira, chamaram a atenção daquele que

também compartilhava um desejo de Brasil:

Depois que as personalidades dos iniciadores se fixaram, só mesmo
Ascenso Ferreira com este Catimbó trouxe pro modernismo uma
originalidade real, um ritmo verdadeiramente novo. Esse é o mérito
principal dele a meu ver, um mérito inestimável. Agora não basta
originalidade para uma obra obter valor, não. O ritmo novo que Ascenso
veio cantar para nós, era, além de novo, emocionante. Por causa da bonita
força lírica do poeta e o cheiro de terra e de povo que o poema trazia. [...] A
solução rítmica de Ascenso Ferreira é notabilíssima como variedade,
ineditismo e acomodação. Acomodou como ninguém, a frase oral, [...] e o
verso livre. (ANDRADE, M., 1995, p. 17-19)

Tanto Mário de Andrade como Ascenso Ferreira parecem tentar estabelecer

uma relação entre a moderna poesia brasileira e a tradição da cultura popular,

aprofundando assim as indicações programáticas do Modernismo da segunda

metade da década de 1920 e dando um sentido poético à brasilidade procurada sob

a forma de expressão livre – o cerne do movimento dessa fase.

As soluções poéticas dessas obras já anunciavam o sentido do moderno

dominante no decênio seguinte na literatura brasileira. A necessidade de retratar o

Brasil como um todo, “a realidade brasileira presente, isto é, aquele imenso e difícil

‘resto’, daquele denso intervalo físico e social que se estende entre os extremos do

mundo indígena e do mundo industrial”: esse era o sentido do chamado romance de

30, antecipado nas obras em questão (BOSI, 2003, p. 222). É importante ressaltar,

contudo, que a literatura produzida no decênio de 1930 tinha uma preocupação mais

social, denunciando as evidentes contradições sociais existentes no país. Em Clã e

Catimbó, vemos a exaltação de aspectos brasileiros, principalmente os referentes à

cultura popular, que antes eram tidos como obstáculos à criação literária.

Dentro da perspectiva presente nos dois livros – da relação entre a moderna

literatura brasileira e a tradição da cultura popular – um dos aspectos dessa tradição
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adquire considerável importância: a oralidade. Na quase totalidade dos poemas das

obras em questão, as marcas da oralidade são evidentes e se apresentam de modos

variados. Nesse sentido, é interessante constatar que as formas de oralidade

constituíram um dos alicerces das fontes de pesquisa da poesia modernista durante

a segunda metade do decênio de 1920. Sendo assim, para efeito desta pesquisa,

cabe questionar como essas representações da oralidade se integraram à forma

literária escrita, sob o ponto de vista do aproveitamento estético que foi feito de tais

representações. Os poetas se utilizaram da oralidade, transformaram-na em material

poético e, desse modo, procuraram representar toda a brasilidade que se buscava

na época, no sentido de evidenciar as peculiaridades de cada região brasileira,

tendo em vista a diversidade cultural do país. Nesse contexto, Clã do jabuti e

Catimbó surgem enquanto cristalizações desse novo ideal modernista.

Analisar a relação entre a moderna literatura brasileira e a tradição da

oralidade na poesia foi, portanto, o objetivo principal que norteou esta pesquisa.

Para tanto, se fez necessário também: destacar em que poemas das obras em

questão apareceram, de forma direta ou indireta, marcas da oralidade enquanto

representações da tradição cultural popular; indicar o modo como as expressões da

oralidade se integraram à forma literária escrita nos referidos livros; e ainda, verificar

se estas expressões representaram o sentimento e a inquietude do coletivo

nacional, tendo em vista as indicações programáticas do Modernismo no decênio de

1920. Tais objetivos visaram atender ao questionamento proposto para o

desenvolvimento deste estudo.

Levando-se em consideração o exposto, seguiu-se um direcionamento no

tocante ao modo de condução da pesquisa. De início, foi feito um levantamento de

dados acerca das marcas da oralidade nas referidas obras. O processo consistiu em

analisar, dentre os poemas que compõem os livros, aqueles que apresentavam

direta ou indiretamente, formas de oralidade, e de quais dessas formas Mário de

Andrade e Ascenso Ferreira fizeram uso em sua poesia. Nesse caso, coube dizer se

se tratava, por exemplo, de uma cantiga, um dito popular, uma lenda, dentre outras

manifestações apresentadas. O resultado dessa análise será apresentado nos três

capítulos desta dissertação.

Feito esse levantamento, foi realizado um estudo sobre a oralidade, enquanto

aspecto da cultura popular, no tocante à relevância diante da proposta modernista
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na época em questão, e à importância enquanto elemento de expressão das

manifestações populares.

Tomando a pesquisa nesse ponto, foi relevante a contribuição de Luís da

Câmara Cascudo. Em virtude da importância das pesquisas acerca do folclore

nacional realizadas pelo autor, todas as manifestações da cultura popular presentes

em Clã do jabuti e Catimbó tiveram em Cascudo uma espécie de tradutor. Na

tentativa de conhecer e compreender melhor cada lenda, causo, folguedo, dança e

canto que surgem ao longo dos poemas das obras em questão, foram

esclarecedores os registros cascudianos, mais especificamente o seu Dicionário do

folclore brasileiro. Tratando de elementos que dão conta da pluralidade de figuras do

folclore nacional, a pesquisa encontrou no referido autor as significações mais

completas, desde um dado mais amplo até um mais específico. O repertório do

Brasil inteiro, a partir do folclore nacional, foi desvendado por meio de um dos

principais pesquisadores nacionais que entendia que o caminho para se chegar a

uma expressão autêntica do Brasil passava por essas manifestações. O trabalho de

Cascudo contribuiu e contribui para que pesquisas em torno dessas questões

populares sejam melhor desenvolvidas.

Tornou-se necessário ainda, como dado complementar, analisar os registros

de Mário de Andrade sobre as suas viagens pelo Norte e Nordeste do país,

verificando a maneira como tais registros foram feitos e como eles adquiriram uma

visibilidade moderna.

Seguindo essa linha de estudo, procedemos então à análise da relação que a

tradição da oralidade na cultura estabelece com a moderna literatura nacional. Tal

relação vem sendo discutida desde o princípio, tendo em vista o contexto da

segunda metade da década de 1920, bem como o sentido moderno que se quer dar

à brasilidade procurada.

Para trabalhar essa relação, realizamos uma pesquisa sobre as indicações

programáticas do Modernismo, a partir da segunda metade da década de 1920,

tendo o cuidado de ressaltar que tais indicações tiveram na oralidade um dos seus

alicerces, uma vez que este aspecto da cultura popular traz em si a representação

do sentimento modernista nacional pretendido na época. Nessa perspectiva, o

material teórico que serviu de base diz respeito àquele cuja discussão permitiu uma

análise da questão no âmbito da cultura e da literatura brasileira, possibilitando uma
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atualização do conhecimento, além do estudo das fortunas críticas de Mário de

Andrade e Ascenso Ferreira. 

Do ponto de vista dos estudos sobre a Literatura Brasileira enquanto um

processo, este estudo permitiu a continuidade da investigação teórica sobre o

movimento modernista, uma vez que a presente pesquisa verticaliza a análise de um

aspecto central da formação da literatura nacional: o modernismo como uma das

fases culminantes de particularismo literário na dialética do local e do cosmopolita,

de acordo com Candido (1980). Especificar as formas da brasilidade nas obras e na

época pretendidas significou, pois, retomar as leituras sobre o Modernismo e

atualizá-las do ponto de vista de onde nos situamos criticamente.

Diante desses elementos, a leitura que se fez das obras Clã do jabuti e

Catimbó significou uma contribuição à pesquisa sobre a problemática da

representação literária de registros da cultura oral brasileira, possibilitando a

ampliação das pesquisas acerca das representações da cultura popular, a fim de

demonstrar o elevado nível em que elas se encontram. Ademais, o desenvolvimento

deste projeto colaborou com os estudos acerca do Modernismo no Brasil,

integrando-se à linha de pesquisa “Literatura e Memória Cultural”, gerando assim

uma assimilação do conhecimento produzido sobre o assunto e ao mesmo tempo

promovendo novas possibilidades de análise da relação sistema literário/cultura

popular brasileira.
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2 ORALIDADE E SEU APROVEITAMENTO ESTÉTICO

A cultura popular constituiu um dos alicerces da busca pela brasilidade que

ocorreu a partir de 1924 no cenário da literatura nacional. As manifestações que a

representam, incluindo a oralidade, tornaram-se objetos de interesse por carregarem

consigo elementos que fornecem uma visão de Brasil. É justamente sob esse prisma

que se voltam os escritores modernistas nesse período. O mergulho na tradição da

cultura popular era um caminho importante para a concretização de um projeto de

nação.

Tais manifestações foram – e ainda são – pontos de diversas discussões no

âmbito da literatura. Do ponto de vista de uma teoria literária presa à noção restrita

da literariedade sob a dominante das formas específicas do texto escrito, as

manifestações da oralidade correm o risco de serem vistas apenas como elementos

pitorescos, que não trazem consigo uma significação relevante no tocante à busca

de uma expressão nacional. Geralmente, os questionamentos são permeados pela

não aceitação dessas marcas da oralidade enquanto elementos de aproveitamento

estético e representativos de uma cultura que já está cristalizada. O entrave maior

estaria no fato de essas manifestações não possuírem, em sua grande maioria, uma

representação escrita, sendo difundida pela oralidade, pelas vozes que a criam.

Contudo, é possível minar a autoridade do texto escrito e reconhecer, nesse mesmo

texto, a representação de uma cultura oral, incluindo-se aí o folclore nacional, como

constituindo uma tradição incorporada pelo Modernismo ao sistema literário.

De acordo com Zhumtor (1993, p. 08), intelectuais de outrora, formados à

européia, presos às técnicas da escritura e a ideologias nelas presentes, haviam

perdido a capacidade de dissociar a idéia de poesia à de escritura deixando de lado

um “resto” marginalizado, fazendo sempre a oposição entre o “popular” e o “erudito”.

Por gerações e gerações, os termos que remetem às noções de “ler”, “dizer” e

“cantar” constituíram um “campo lexical movediço”, tendo na oralidade a única

constante.

Ainda hoje é corrente o uso de termos que dissimulam um juízo de valor

quando o assunto é a oralidade. Ao que parece, há uma carência no sentido de

valorizar o fato de que a voz foi um fator constitutivo de toda obra que venha a se

chamar “literária”:
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Admitir que um texto, num momento qualquer de sua existência, tenha sido
oral é tomar consciência de um fato histórico que não se confunde com a
situação de que subsiste a marca escrita, e que jamais aparecerá (no
sentido próprio da expressão) ‘a nossos olhos’. (ZHUMTOR, 1993, p. 35,
grifo do autor)

Assim, o autor parece considerar que essa oposição entre aquilo que seria

erudito e o que seria popular se desfaz, uma vez que à marca escrita se sobrepõe a

voz, elemento principiante de toda representação humana.

Cascudo (1984, p. 26), em sua obra Literatura oral no Brasil, propõe a

utilização do termo “literatura oral” no que diz respeito às produções cuja

característica é a persistência pela oralidade. Cascudo considera a denominação

como algo estabelecido, que possui uma tradição e assim, entre outros traços, é

objeto de formação de uma literatura. Para ele, a literatura oral é aquela que vem do

povo, que a este se destina:

A literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos modernos
ou antigos de escolas ou de predileções individuais, expressa uma ação
refletida e puramente intelectual. A sua irmã mais velha, a outra, bem velha
e popular, age falando, cantando, representando, dançando, no meio do
povo [...]; ao ar livre, solta, álacre, sacudida, ao alcance de todas as críticas
de uma assistência que entende, letra e música, todas as gradações e
mudanças do folguedo. (CASCUDO, 1984, p. 27)

O autor propõe ainda que a produção dessa literatura não está atrelada à

vontade de seu criador, compreendendo um público que está longe daquele que

imagina qualquer escritor. Assim, considera que

Haverá, obstinadamente, em qualquer agrupamento humano sob a mais
rudimentar organização, a memória coletiva de duas ordens de
conhecimentos: o oficial, regular, ensinado pelo colégio dos sacerdotes ou
direção do rei, e o não-oficial, tradicional, oral, anônimo, independendo de
ensino sistemático porque é trazido nas vozes das mães, nos contos de
caça e pesca, na fabricação de pequeninas armas, brinquedos, assombros.
(CASCUDO, 1984, p. 32)
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 Dessa forma, podemos dizer que a noção de erudito e popular do autor

mantém a oposição ressaltada em Zhumtor (1993). Entretanto, para Cascudo (1984)

não há um momento em que essas noções se encontram, sendo cada uma delas

expressas em perspectivas distintas, estando relacionadas a diferentes saberes.

A escolha entre Paul Zhumtor e Luís da Câmara Cascudo para discutir

questões relativas à oralidade não ocorre de forma aleatória. O primeiro autor

desenvolveu estudos importantes no âmbito do aproveitamento estético que se faz

da oralidade em textos literários desde o período medieval – assim, a pesquisa

introduz um elemento que opera de modo mais geral, considerando um âmbito além

das fronteiras nacionais. Já Cascudo é tido como um dos principais pesquisadores

do folclore nacional, responsável por diversas produções que dão suporte, até os

dias atuais, aos mais variados estudos nas áreas da Literatura, Antropologia,

História, entre outras. Nesse sentido, a presente pesquisa se preocupou em trazer

esses dois âmbitos para a discussão que ainda permeia sob a oralidade.

Essa literatura oral brasileira, que parte do conhecimento não oficial, popular,

é uma mistura de elementos trazidos pelos indígenas, pelos portugueses e pelos

africanos, reunindo as mais variadas manifestações da “recreação popular” que,

segundo Cascudo (1984), vão desde o divertimento, o folguedo, tanto adulto como

infantil, até as manifestações religiosas, do culto religioso no qual há a participação

do povo. Assim, o bumba-meu-boi, as modas e o acalanto nos foram dados pelos

portugueses; dos africanos temos os maracatus, a rítmica, os vocábulos, a repetição

de palavras; dos índios também vieram cantos, danças, as rondas infantis, as

cantigas de ninar. Elementos de outras culturas que foram adaptados ao dado local,

incluídos no enredo nacional, deixando de lado a personalidade que antes trouxeram

consigo de outros povos, para dar forma a uma literatura oral do Brasil, lembrando o

ritual antropofágico que Oswald de Andrade propõe em seu Manifesto. Cascudo

(1984, p. 46, grifo do autor) faz uso do termo “despersonalização racial” para

caracterizar uma possível atitude antropofágica que se observa, concebendo-a sob a

forma de uma mistura, da mestiçagem que se processou com os elementos dessa

literatura:4

4 Lima (1988), em sua obra A expressão americana, expõe sobre aspectos referentes à formação da cultura
americana. Para o autor, entre outras considerações, o ser americano é uma forma em “devir”: um ser e não ser
ainda, em processo, em mutação, a partir dessa mistura de culturas, da mestiçagem que se opera no espaço
americano. Nesse sentido, é relevante a concepção desse espaço para o autor, entendido como um “espaço
gnóstico”: espaço de/para o conhecimento (LIMA, 1988, p. 183).



22

A nossa literatura oral participa dessa despersonalização racial, recebendo
com indiferença democrática, os elementos vários, mental, racial, cultural,
ambiental, rítmico. Não se estratificou numa forma nem se fixou num ritmo
preferido pela simpatia coletiva. Formas e ritos são infinitos e vamos
identificando as origens no meio das águas vivas e ‘sonoras’ da predileção
popular que a todas distingue.

O que se deve considerar também acerca da oralidade é que esta não

comporta apenas termos lingüísticos tomados das vozes populares. Cada vez que

uma lenda, mito, dança ou culto religioso, entre outras manifestações, é colocado

em textos da nossa literatura, como parte da cultura folclórica nacional, a oralidade é

evocada e constitui um aspecto de criação e aproveitamento literário.

No decorrer dos anos 20, mais especificamente após 1924, vemos um

movimento de ampliação, que já vinha desde 22 com a Semana: o amadurecimento

para a possibilidade de uma expressão pau-brasil, nacional. Os intelectuais

brasileiros cada vez mais iam tomando consciência do seu papel na formação de

uma nacionalidade e da contribuição para a discussão de problemas relacionados à

nossa cultura. Nesse sentido, escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira,

Raul Bopp e Ascenso Ferreira, entre outros, são representativos desse

amadurecimento que irá se cristalizar nas produções de 1930. Nesse momento pós-

1924, as manifestações da cultura popular são portas que precisam ser abertas para

se (re)descobrir o Brasil; num outro momento, na década de 1930, a preocupação já

não se fixa na expressão para a (re)descoberta, e sim na expressão para tentar

modificar o rosto de um país cuja situação de desigualdade social é significativa.

Apesar de publicados em 1927, em Clã do jabuti e Catimbó o aproveitamento

estético que se opera com as marcas da oralidade configura um traço distintivo

dessa nova mentalidade nacional que se instaurara no quadro literário.

Desde suas primeiras obras, Mário de Andrade já apontava para esse prisma.

Lafetá (2000, p. 188, grifo do autor) considera que esse sentimento de ampliação

vinha sempre numa crescente, já presente em sua Paulicéia desvairada (1922),

passando pelo “sentimento ‘possivelmente pau-brasil’ do Losango cáqui”. À medida

que desenvolvia a sua “maturidade consciente” Mário ia adquirindo o seu “sentido

crítico e o senso político”. Assim, despertava o intelectual que refletia sobre a

necessidade de um mergulho na cor local, nacional, como um passo importante no
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caminho rumo ao projeto de nação tão almejado, e que se cristalizaria literariamente

em Clã do jabuti.

Os poemas de Clã dão conta de estórias bem populares do Brasil, danças,

festas tradicionais do calendário nacional, modas, toadas, acalantos, lendas, mitos.

A oralidade é sua fonte de criação e casa bem com a nova expressão poética livre

que o Modernismo da época vinha a colocar. São vinte e dois os poemas da obra,

sendo dezenove deles divididos em três blocos: COORDENADAS, com sete poemas

(Rondó pra você, Viuvita, Lembranças do losango cáqui, Sambinha, Moda dos

quatro rapazes, Moda do Brigadeiro e Acalanto da pensão azul); O RITMO

SINCOPADO, com dez (Arraiada, Toada do pai-do-mato, Tempo das águas,

Poema, Tostão de chuva, Lenda do céu, Coco do major, Moda da cadeia de

Porto Alegre, Paisagem n. 05 e Moda da cama de Gonçalo Pires); e por fim, os

DOIS POEMAS ACREANOS (Descobrimento e Acalanto do seringueiro). Temos

ainda O poeta come amendoim, poema de abertura, e os já famosos Carnaval

carioca e Noturno de Belo Horizonte. A reunião de determinados poemas de Clã

do jabuti em grupos pode se relacionar com os anos de produção, mas o certo é que

o que vemos nos poemas é um registro dos componentes que fazem parte da

tradição popular de cada região.

As marcas da oralidade aparecem ora direta ora indiretamente nos poemas

da obra em questão. Em alguns momentos Mário transpõe a fala popular por

completo, marcando-a por meio de travessão, em forma de discurso direto; noutros,

a voz popular se mistura à do poeta. Em ambos os casos se deixam entrever a

apropriação que é feita da oralidade, e – indo mais além – a maneira como o poeta

mescla elementos considerados populares com aqueles tidos como eruditos e os

relaciona, no intuito de criar um projeto de nação. Assim, há poemas em que a

oralidade aparece de forma bem demarcada, direta, e em outros surge atrelada ao

vocabulário do próprio autor, de maneira indireta. Isso também se processa em

Catimbó, não significando, necessariamente, uma aproximação ou distanciamento

de um ou outro poeta diante dos aspectos da cultura popular. Como se verá, o

posicionamento e aproveitamento desses aspectos pelos poetas se referem mesmo

à história de vida de cada um.

Tomemos como exemplo o poema Tostão de chuva, pertencente ao grupo O

RITMO SINCOPADO. O tom religioso se faz presente no texto – um dos aspectos
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comuns em manifestações da cultura popular - que trata de um sitiante que parece

desafiar certo padre:

TOSTÃO DE CHUVA

Quem é Antônio Jerônimo? É o sitiante
Que mora no Fundão

Numa biboca pobre. É pobre. Dantes
Inda a coisa ia indo e ele possuía

Um cavalo cardão.
Mas a seca batera no roçado...
Vai, Antônio Jerônimo um belo dia
Só por debique de desabusado
Falou assim: “Pois que nosso padim
Pade Ciço que é milagreiro, contam,
Me mande um tostão de chuva pra mim!”
Pois então nosso “padim” padre Cícero
Coçou a barba, matutando, e disse:
“Pros outros mando muita chuva não,
Só dois vinténs. Mas pra Antônio Jerônimo

Vou mandar um tostão”.
No outro dia veio uma chuva boa
Que foi uma festa pros nossos homens
E o milho agradeceu bem. Porém
No Fundão veio uma trovoada enorme
Quem num átimo virou tudo em lagoa
E matou o cavalo de Antônio Jerônimo.

Matou o cavalo.

Pode-se observar que as marcas da oralidade aparecem mescladas à própria

linguagem do poeta (alguns termos lingüísticos) ou transcritas tal qual foram

expressas pela voz popular (as expressões entre aspas). Aqui, a oralidade surge

tanto nesses aspectos quanto na estrutura do texto, organizado com a

caracterização dos famosos causos. Assim, percebe-se o modo como Mário opera o

aproveitamento dessas marcas da oralidade em Clã do jabuti.

Ao incorporar esses elementos, Mário apresenta em sua poesia as propostas

que se instauraram, a partir de 1924, no quadro da moderna literatura nacional. O

escritor utiliza-se de várias manifestações da tradição cultural popular, trazendo-as

para um novo contexto, com uma visibilidade moderna, demonstrando a riqueza

cultural do país e, mais que isso, buscando aspectos que até então eram tidos como

sinônimo de atraso. Assim Mário fez o seu repertório do Brasil. Ascenso Ferreira,

com seu Catimbó, também o fez dessa forma, no entanto o seu repertorio não é do
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país inteiro, mas da região que era o principal cenário do mundo folclórico que

conhecia: o Nordeste.

Catimbó está associado a esse novo projeto que se desenvolveria pós-1924.

Com seu “ritmo novo”, Ascenso traz para o seu texto elementos da cultura

nordestina que dão testemunho da vida no sertão, do sofrimento, da fé e da alegria

com as marcantes festas da tradição popular. De acordo Bandeira (1995, p. 09), “ler,

e sobretudo ouvir Ascenso, é viver intensamente no mundo [...] das caatingas,

mundo do bambo-do-bambu-bambeiro, das cavalhadas, dos pastoris, dos reisados,

dos bumbas, dos maracatus, das vaquejadas”.5 Nos poemas de Ascenso é possível

sentir o cheiro da terra, do sertão e do engenho, revelando a identificação do poeta

com sua gente e ainda, fornecendo elementos que cristalizam o objeto tão

procurado a partir de 1924: a brasilidade. Catimbó, primeiro livro do autor, surge em

meio ao amadurecimento daquela mentalidade que se desenvolvia em Mário, dentre

outros escritores, no cenário do sistema literário nacional à época.

O “ritmo novo”, destacado por Mário de Andrade em comentário a Catimbó,

diz respeito à acomodação rítmica que Ascenso opera em sua obra. A utilização do

verso metrificado, da rima, do verso livre, da toada musical, das frases soltas, é o

que imprime esse ritmo latente nos poemas do livro. Mário também se utiliza desses

elementos em Clã. Sendo assim, dentro dessa proposta do Modernismo na segunda

metade da década de 1920, tendo na brasilidade uma possível solução para os

problemas referentes à formação de uma literatura mais caracteristicamente

nacional, alguns elementos foram deixados para trás – aqueles a que Candido

(1980, p. 120) se referia como valores nacionais recalcados –, considerando a

ruptura que se operou, nos primeiros anos do movimento, em relação a uma tradição

acadêmica. Dessa forma, a rima e o verso metrificado, por exemplo, estavam em

desacordo com o verso livre tão cultuado. No entanto, quando se trata da cultura

popular, pode-se dizer que há um compromisso com esses elementos que fazem

parte do tão famigerado academicismo que se criticava até então. A rima, em

especial, constitui um aspecto importante da oralidade para garantir a permanência

das manifestações da tradição popular na memória do povo. Assim, o que vemos é

5 Protásio Melo também destaca um comentário de Manuel Bandeira ao poeta pernambucano em ocasião de sua
morte: “Quem não ouviu Ascenso dizer, declamar, cantar, rezar, dançar, cuspir, arrotar seus poemas, não pode
fazer idéia das virtudes verbais neles contidas, do movimento lírico que lhe imprime o autor. Saiu Ascenso fiquei
só. Coloquei o disco na vitrola e fi-lo girar e, mais uma vez todo o Recife, todo o brejo e todo o sertão – todo o
meu Pernambuco tive dentro do meu quarto pelo sortilégio da Poesia de Ascenso Ferreira”. (BANDEIRA apud
MELO, 1977, p. 157)
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uma retomada desses elementos com a finalidade de transpor para a escrita literária

a fidelidade dessas manifestações – como acontece também no texto de Mário de

Andrade utilizado para análise nesta pesquisa. Ascenso se destaca justamente pela

mistura que faz de elementos considerados díspares e que, em sua composição

poética, parecem se encaixar de forma bem estruturada.

Catimbó é composto por 20 poemas que podem ser divididos em dois

grandes grupos6: um representativo de manifestações populares cuja perspectiva

segue ou não uma linha religiosa, denominado FESTA; outro com aspectos

característicos da vida regional nordestina, o grupo REGIÃO. No primeiro grupo

estão: O samba, A cavalhada, Reisado, Bumba-meu-boi, Maracatu e Mês de

maio. No seguinte temos: Sertão, Boca da noite, Tradição e Minha terra. Dentro

do grupo REGIÃO podem-se observar ainda poemas que possuem uma perspectiva

saudosista em relação à infância e a aspectos do convívio social nordestino: Minha

escola, Os bêbados e Folha verde. Os demais poemas da obra são: Catimbó,

Misticismo, Dor, Arco-íris, Mandinga, Carnaval do Recife e O gênio da raça.

Estes não se encaixam em um grupo específico, mas possuem concomitantemente

elementos de um e de outro.

Quando tece o seu texto sob manifestações que pertencem à tradição da

cultura popular, Ascenso, a exemplo de Mário, destaca a oralidade – como já

explicitado. Suas marcas estão presentes em quase todos os poemas da obra, a

exceção do último, O gênio da raça, que, além disso, também não possui rimas. Os

termos lingüísticos também se mesclam à voz do poeta e o coro popular constitui um

elemento recorrente de expressão dessa oralidade. Em se tratando da presença do

coro, principalmente nos poemas do grupo FESTA, Araújo (1997, p. 82) considera

que essas vozes, além de se distinguirem da voz do poeta, “falam com a sua

autoridade e consciência próprias, com a sua sabedoria e antiguidade, ao mesmo

tempo em que acontece um como que chamado à memória em vozes de reclame

que apresentam situações culturais secularizadas”.

No poema Mês de maio, por exemplo, há a convergência de dois aspectos

bem característicos da obra: a figura do coro aliada ao elemento religioso. Tradição

no mês de maio, mês de Nossa Senhora, a reza do terço em forma de novena é

6 Araújo (1997, p. 79), em estudo sobre o Modernismo no Nordeste, propõe essa divisão em grupos temáticos.
Entretanto, deixa claro que os poemas do livro se “relacionam, na sua totalidade, com o ‘texto’ que dá coesão e
harmonia a Catimbó” – referindo-se à predominância da temática da tradição da cultura popular nordestina
presente em toda a obra.
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uma celebração constante. O intuito é aquele mesmo de alcançar uma graça, e as

flores adornam o belo altar que se monta em homenagem à Santa:

MÊS DE MAIO

O altar de gazes adornado,
parece um ninho de noivado...

E a gente chega a interrogar
se Nossa Senhora vai casar...

Um perfume de rosas no ar trescala:
– São as rosas de carne que há na sala.

Rosas morenas,
rosas louras como espigas maduras.
– Ó perfumosas
e puras
rosas pálidas como açucenas!

Súbito, ecoa no espaço um som:
Kirie eleison... Kirie eleison…
E as bocas carminadas rezam baixinho...
baixinho:

“Ó Mãe castíssima!
Ó Vaso espiritual!
Ó Espelho da Justiça!
Ó Rainha concebida sem pecado original!
Ó Consolação dos aflitos!
Ó Senhora dos Infinitos!
Ó Torre de Davi!
Ó Estrela da Manhã!
Ó Escada de Jacó!
Ó Rosa de Sião!
Ó Lírio de Jericó!
Ó Rainha Cristã!
Ó!...

Rogai por nós
que recorremos a vós...”

Um perfume de rosas no ar trescala.
– São as rosas de carne que há na sala.

O incenso queima diante do altar;
o mês de maio vai terminar...

Com seus deliciosos braços nus,
as rosas fazem o sinal-da-cruz...

Amém...
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A oralidade no poema é marcada por travessão ou por aspas. Note-se,

porém, que quando o eu-lírico se expressa no texto não utiliza termos lingüísticos

populares mesclados ao seu vocabulário. Aliás, isso pode ser visto mesmo nas

marcas da oralidade. Como já explicitado, a oralidade está presente na figura do

novenário que o poeta traz para o seu texto bem como nas partes devidamente

demarcadas.

De acordo com Araújo (1997, p. 80-81), nos poemas do grupo FESTA o poeta

se apropria de “formas de representação tradicionais e populares” para estilizá-las, o

que possibilita a “reiteração de elementos populares (folclore, cultura popular,

registros de festas, elementos regionais, registro de oralidade) em praticamente

todos os poemas”. Tais elementos parecem transportar o ritual para o livro, “o

elemento coletivo da cultura que atravessa Catimbó”, contribuindo para ressaltar a

sua teatralidade.

Em Catimbó, Ascenso dá uma característica um pouco diferente à brasilidade

tão procurada na etapa pós-1924 do Modernismo nacional. A necessidade de

expressar a tradição popular como traço determinante de uma visão de Brasil é um

aspecto evidente nas obras escolhidas para estudo. Contudo, há em Ascenso uma

brasilidade mais regional que se configura na sua poesia de “ritmo novo” e no

compromisso com o Nordeste, pois opera sua produção poética em torno da vida

sertaneja e das tradições populares nordestinas. A acomodação desses pontos é o

que garante a inovação e a expressão autêntica de Catimbó.

A maneira como Ascenso e Mário trabalham com a cultura popular, e mais

intensamente com a oralidade, figura como alicerce principal da busca por uma

expressão mais autêntica de Brasil na época em questão. Deve-se considerar que

mais que a necessidade de mostrar esse Brasil aos brasileiros, o que havia era uma

preocupação de solucionar um problema estabelecido no sistema literário nacional: a

constituição de uma identidade cultural brasileira partindo-se de seus próprios

elementos, de si mesma. Os modernistas pós-1924 tinham uma sede de conhecer o

país para, assim, tentar compreender e apre(e)nder melhor as suas divergências,

para só então ir à frente na perspectiva de construir um projeto de nação, não

idealizado em moldes europeus mas que brotasse da diversidade cultural do país. A

consciência que se criou não foi a da expressão pela expressão, mas sim da

expressão para a compreensão e formação de um novo caráter nacionalista,

diferente daquele que se viu, por exemplo, no Romantismo. Catimbó e Clã do jabuti
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cristalizam essa busca, cada um a seu modo, por serem concretizações do

amadurecimento intelectual e consciência nacional de seus autores.
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3 O CLÃ DA CULTURA POPULAR: MÁRIO E A CONSCIÊNCIA DE POETA

Dentro do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade figura como um dos

intelectuais cujo esforço em refletir sobre a natureza da arte e sua função social foi

um trabalho realizado com sucesso. Isso não significa, porém, que o autor tenha

encontrado a solução para a problemática tão corrente naqueles anos na literatura:

unir o projeto estético ao projeto ideológico. Como é do conhecimento geral, havia

no autor uma constante necessidade de engajamento na realidade social de seu

país, fato que o acompanhou no decorrer de toda a sua vida literária. De acordo com

Lafetá (2000, p. 154), Mário vivia em conflito diante da necessidade, ou obrigação,

de “desindividualizar-se” para ir adiante com o seu papel socializador, pondo em

confronto direto a sua “sensibilidade de artista, cônscio das exigências da escritura,

e seus impulsos de intelectual à procura do melhor desempenho no papel de

formador da nacionalidade e/ou no trabalho de construção social”. A consciência

diante desses conflitos é que faz de Mário um escritor tão à frente de seu tempo:

[...] consciência da obra de arte como fato estético; consciência do poema
como resultante das projeções de experiências individuais, às vezes
obscuras e enraizadas no eu-profundo; consciência da necessidade de
participação do intelectual na vida de seu tempo; consciência da função
social da arte. O pensamento de Mário de Andrade se estende por sobre
todos esses aspectos, detalha-os, busca os meandros de cada um deles,
vai atrás de suas implicações mútuas, simplifica-os, complica-os, tenta a
síntese. Do esforço para abrangê-los nasce sua obra – por vezes confusa,
arbitrária, dilacerada entre tantos rumos, mas sempre incansável na
pesquisa da solução clara, lavra paciente nos mistérios da criação e de
seus destinos. E sobretudo [...] uma obra que se desenha sobre o fundo
nítido da consciência da linguagem. (LAFETÁ, 2000, p. 154, grifos do
autor)

O interesse pelas manifestações da cultura popular era parte dessa constante

reflexão de Mário de Andrade. No período pós-1924 era no primitivismo, nos

elementos tradicionais do folclore nacional, que Mário procurava redescobrir o seu

país, ir ao encontro da essência social e cultural de seu povo, familiarizando-se com

uma porção esquecida, ou mesmo rejeitada, ante as discussões literárias. E foi a

“viagem de descoberta do Brasil” e o “trabalho etnográfico”, como denominou o
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próprio Mário de Andrade as viagens dos modernistas ao interior do país, bem como

a que ele fez pelo Norte e Nordeste do país, entre 1926 e 1929, que puseram em

contato o pesquisador com a vivência da cultura popular de algumas regiões

nacionais – mais especificamente essas duas últimas, pelo trabalho de coleta de

dados. Para o modernista, o Norte e o Nordeste eram os “ricos repositórios de

tradição e cultura popular” e o conhecimento dessa porção do país possibilitaria um

passo importante rumo às perspectivas postas em questão no âmbito da brasilidade

(LOPEZ, 1983, p. 16). Antes mesmo das suas viagens, Mário já despertara o seu

interesse pelas manifestações da cultura popular, tendo em Clã do jabuti a maior

representação poética disso. De acordo com Telê Porto Ancona Lopez, desde o

início de sua carreira o intelectual já manifestava esse interesse. A valorização do

nacional começara a existir antes até da eclosão do movimento modernista, em

1922:

[...] a valorização do nacional já começa a existir para o jovem professor do
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, quando, por volta de
1921, recolhe documentos populares como pregões, parlendas, paródias
cantadas, cantigas de roda, em sua cidade e circunvizinhança, registrando-
os cuidadosamente. Já começa a existir para o paulista que gosta de
escrever e que, em férias na ‘chácra de tio Pio’, em Araraquara, absorve
atentamente as narrativas populares da zona do Moji. (LOPEZ, 1983, p. 15)

Lopez (1983) considera ainda que desde 1918 Mário já recriava casos da

narrativa oral e em 1922, com Paulicéia Desvairada, já construía sua poesia de

posse de elementos populares, citando o poema Noturno, no qual o poeta introduz

um gingado dos bondes “sapateando nos trilhos”, um mulato ao violão, Iracemas

que florescem “para o encontro dos guerreiros brancos”. Em Losango Cáqui, de

1926, também encontramos tais elementos (Toada sem álcol, Toada da esquina)7.

Fica então evidente que a preocupação do poeta com a cultura popular, inicialmente

como interesse próprio de pesquisador e posteriormente como forma de exploração

do primitivismo para partir rumo à (re)descoberta do Brasil – perspectiva pós-1924 –

7 A edição das poesias completas de Mário de Andrade que se toma como referência nesta pesquisa é a de
Manfio (1993). Nesse sentido, segundo a autora, os poemas transcritos obedecem à fidelidade do texto de Mário,
revisado e confrontado com seus manuscritos e versões anteriores. De acordo com Lopez (1993, p. 09), em
prefácio à edição, “o recurso da edição crítica para sanar desvios ocorridos nas edições anteriores de Poesias
Completas traduz uma postura de diálogo, na medida em que o texto agora estabelecido se vê completado, no
aparato crítico, por sua história”.
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era um traço que vinha numa crescente em sua produção poética. Mais tarde,

especificamente a partir de 1930, a cultura popular daria lugar à expressão de uma

problemática pautada em discordâncias sociais, característica da literatura nacional

dessa época.

Como um pensador sempre à frente de seu tempo, Mário, ao iniciar suas

leituras de obras do Folclore, trabalha com a noção de ciência social, concebendo

essa disciplina como um dos “fenômenos da sociedade”. Mário não enxerga o

Folclore como algo pitoresco, distante da realidade social, e com isso quebra

preceitos, como esclarece Lopez (1983, p. 16, grifo do autor):

Nessa época, é necessário que se ressalte, nosso escritor, que estuda o
Folclore e recolhe documentos, já não considera o Folclore como uma
disciplina isolada, autônoma, colocando-o muito lucidamente enquanto
ciência social, como Etnografia, pois não dispunha de meios para
diferenciar as atribuições da Antropologia cultural, da Etnografia e da
Etnologia. Assim fazendo, está se insurgindo contra uma posição elitista de
seu tempo que congelava o Folclore, dissociando-o dos demais fenômenos
da sociedade e reduzindo-o à valorização do ‘pitoresco’.

Apesar do empenho na coleta de informações sobre manifestações folclóricas

e/ou populares do país, Mário não queria ter a alcunha de folclorista. Em seu diário

de turista aprendiz, expressa que a pesquisa significava um engajamento e a

oportunidade de se sentir útil. A 15 de dezembro de 1929, o poeta sentencia:

Já afirmei que não sou folclorista. O folclore hoje é uma ciência, dizem...
Me interesso pela ciência porém não tenho capacidade para ser cientista.
Minha intenção é fornecer documentação pra músico e não, passar vinte
anos escrevendo três volumes sobre a expressão fisionômica do lagarto...
Porém me sinto desgostoso... é triste a gente viver ao léu das informações,
praceando da sua rua calçada, bonde lapa, escrevendo, trabalhando,
querendo ser útil, dando por paus e por pedras e a vaidade. (ANDRADE,
M., 1983b, p. 232)

Clã do jabuti pode ser considerado o ápice dessa busca pelos elementos

pertencentes à cultura popular. E é na oralidade, como parte dessa cultura, que o

poeta consegue uma representação fidedigna desses elementos, tendo-a como
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instrumento de criação literária e de cristalização do ideal de brasilidade pretendido

na época.

A viagem ao Norte e Nordeste só foi possível em 1927, ano da publicação de

Clã. Isto traz um aspecto relevante para a obra em questão. Apesar do empenho de

pesquisador, Mário não tinha a vivência com as manifestações populares que tanto

lhe interessavam. Pesa então para o paulista a inquietação que descreve bem em

Acalanto do seringueiro, último poema da obra: “Tenho de ver por tabela/ Sentir

pelo que me contam”. A experiência como estruturadora da produção poética era um

componente do qual Mário não dispunha em se tratando dos elementos populares,

evidenciando-se assim um possível distanciamento.

A ânsia de Brasil, no entanto, era um interesse evidente. Em 1925, Mário

envia uma série de correspondências a Luís da Câmara Cascudo. Na primeira carta

enviada ao amigo norte-rio-grandense, a 26 de junho, o poeta já pondera sobre certo

distanciamento que sente, considerando-se um “maneta, sem um poder de pedaço

de mim”, esboçando a inquietação que permeava a sua consciência artística e

chamando para o momento as discussões em torno da necessidade de unir a nação

num mesmo projeto:

[...] quando me penso brasileiro e trabalho e amo que nem brasileiro, me
apalpo e me parece que sou maneta, sem um poder de pedaço de mim,
que eu não posso sentir embora meus, que estão no mistério, que estão na
idealização, posso dizer até que estou na saudade! É horrível. Doloroso.
Por vezes eu escrevo uma coisa simples, dita sem esforço até sem arte,
ninguém sabe o que está lá dentro de grandeza de comoção, de
viabilidade, de amor verdadeiro. Como eu vivo e vibro de ânsia brasileira!
(ANDRADE, M., 1991 apud ARAÚJO, 1997, p. 25)

Deve-se ressaltar ainda, a figura do pesquisador de músicas e danças

populares que foi Mário de Andrade. Desde o início de sua carreira Mário expressa o

seu amor pela música, ingressando como professor no Conservatório Dramático e

Musical de São Paulo, o que possibilita ao jovem não apenas trabalhar com o que

tanto lhe dá prazer, mas também estar em contato com outras fontes de pesquisa do

acervo paulista. Fato considerado, partimos então para um detalhe importante de

Clã do jabuti: na maioria dos poemas onde a oralidade se faz presente, Mário trata

de elementos relacionados à música popular como toadas, modas, marchinhas
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carnavalescas, acalantos. Para Eduardo Jardim Moraes, de um lado o “retrato-do-

Brasil” que Mário faz nas publicações sobre a música brasileira “quer chamar a

atenção para a originalidade que distingue a nossa música no contexto mais amplo

onde se pretende ingressar”; de outro, “e ao mesmo tempo, indica a dimensão de

totalidade da entidade nacional” (MORAES, 1990, p. 68, grifos do autor). É evidente

que a cultura popular tem na música uma das mais importantes formas de

expressão, contudo há outras manifestações dessa cultura. A predileção do poeta

pela música é relevante e esse possível distanciamento é amenizado diante da

consciência e do vasto conhecimento do pesquisador.

3.1 OS POEMAS

Em 1927, o novo traço modernista que se estabelecera, da preocupação

maior com o dado local por meio da expressão de aspectos da tradição da cultura

popular brasileira, já possuía concretizações literárias representativas. Muitas

revistas e jornais de divulgação literária eram os responsáveis pela publicação

dessas obras e conseqüente disseminação das idéias modernistas. Essas revistas,

particularmente, veiculavam aspectos de um perfil de um grupo ou mesmo da época,

convergindo para os vários discursos que delimitaram os limites da proposta

modernista sendo, nesse sentido, formas de manifestação modernista no processo

de formação da cultura nacional.

Entre essas publicações estava a revista Verde, do grupo modernista Verde

(Cataguazes/MG). No referido ano, a revista Verde era uma das principais revistas

que circulavam no país, aparecendo cronologicamente entre as revistas Terra Roxa

e Outras Terras (1926) e a Revista de Antropofagia (1928). Vários escritores do país,

já reconhecidos nacionalmente, contribuíram com a revista do grupo modernista

mineiro, que veiculava “trabalhos de cunho literário, desenhos, textos de reflexão

teórica sobre o movimento modernista e textos de crítica a obras literárias, a filmes,

a concertos” (SANT’ANA, 2001, p. 118). Particularmente, para esta pesquisa,

interessa justamente os textos de crítica a obras que foram publicadas na revista em

sua primeira fase, entre setembro de 1927 e janeiro de 1928, por conterem materiais
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referentes às obras Clã do jabuti e Catimbó. Neste capítulo, nos ocuparemos apenas

da obra de Mário de Andrade.

Sant’Ana (2001, p. 119) considera que os textos críticos da revista são

“comentários aparentemente bastante superficiais”. Entretanto destaca:

A superficialidade dessas notas, porém, aponta para o tipo de leitura
realizado, naquele momento, por aquele grupo de jovens; [...] Estamos
supondo que as características valorizadas, nos textos comentados,
correspondiam àquilo que os Verdes esperavam e/ou desejavam encontrar
nas obras modernistas; enquanto as características desvalorizadas seriam,
não apenas não desejadas, mas também rejeitadas por eles. (SANT’ANA,
2001, p. 119 e 128)

Deve-se entender que as críticas publicadas na revista Verde não tinham

grandes análises das obras comentadas, mas referem-se àquilo que, para a época,

era considerado como uma obra modernista. Nos comentários iniciais do primeiro

número da revista, é relevante “que a abordagem de temas, cenas e ‘produtos’

nacionais é desejável e esperada em obras modernistas” (SANT’ANA, 2001, p. 129).

Em outras palavras, apesar da superficialidade dos comentários, os membros do

grupo Verde já atentavam para o cerne da época, apresentando a necessidade de

tratar dos elementos do país, caminhando, dessa forma, no sentido da brasilidade –

não é de se estranhar que o grupo tinha em Mário de Andrade o seu Mestre.

Os comentários com relação à publicação de Clã são, tal qual os demais,

superficiais e aparecem no número cinco da revista. Rosário Fusco, que figura entre

os colaboradores (dentre os nove) que escrevem as “notas de crítica”, assegura que

“o livro é de inspiração regional”, cujo regionalismo “se caracterizaria por ‘Espanto

maravilhado do poeta pelas coisas ingênuas da terra’” (SANT’ANA, 2001, p. 134).

Pelo comentário já se observa um tom de brasilidade reconhecido na obra de Mário,

elemento apreciado pelo grupo mineiro:

O pequeno volume que Mário de Andrade acaba de publicar não é –
propriamente, um livro regionalista. Porém um livro de inspiração regional.
Principalmente. E como todo livro desse poeta, traz a sua nova marca-de-
fábrica, resultado de sua constante procura. [...]. O ‘regionalismo’ de Mário
não é uma preocupação, tomada a palavra no seu primitivo sentido de
significação verdadeira. Porém sim uma conseqüência. Espanto
maravilhado do poeta pelas coisas ingênuas da terra. Espanto este
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motivido [sic] pelo espírito terra-a-terra – e, portanto, uma conseqüente
influência dele, na razão direta do jeito ou sentido com que o encaro e
compreendo. [...]. Mário não improvisa. Não repete. Não decalca.
Transforma. Brinca. Modela a substância plástica dos motivos modificando-
a, reduzindo-a pra melhor adaptar-se a ela, enfim. [...] Clã do jabuti –
enfeixando poemas como: Brigadeiro Jordão, Côco do Major, Toada do
pai do mato, Lenda do céu, Moda dos quatro rapazes, Moda da cama
de Gonçalo Pires e etc., marca o início de sua terceira fase. Fase esta que
chamaremos, mais por ‘comodismo’ que por outra coisa, de ‘regionalista’
mesmo. (FUSCO, 1928, p. 24, grifos do autor)

A alcunha de regionalista seria depois esclarecida por Mário de Andrade, que

considerava este um terreno perigoso e comprometedor até dos ideais de

nacionalidade propostos na época. De acordo com Lopez (1972 apud ARAÚJO,

1997, p. 26), Mário põe em questão uma possível contribuição que o Regionalismo

daria ao movimento modernista:

Confessa-se perplexo ante a ajuda que o Regionalismo vinha oferecendo
ao movimento modernista, no sentido de proporcionar a caracterização
nacional. Essa perplexidade o faz hesitar por vezes em catalogar o
regionalismo como elemento nocivo. Sabe porém distinguir o nacionalismo
de caracterização, o regionalismo meio de expressão, do regionalismo
finalidade, retrato de uma parcela, fazendo as vezes do todo-Brasil.

Mário tinha um posicionamento bem definido em relação ao movimento

regionalista, chamando-o de “geografia que dá mate aqui, borracha no alto do

mapa”, e completa: “O povo é muito mais geral, vago, nacional, que isso. E o poeta

que queira ser humano deveras, o que tem de refletir é o homem” (ANDRADE, M.,

apud ARAÚJO, 1997, p. 27).8

Essa preocupação com o regionalismo é um aspecto evidente em Mário de

Andrade, explicitada nos comentários às muitas obras que lhe chegavam de

diversas regiões do país. Nas considerações que faz sobre Catimbó, que serão

explicitadas no próximo capitulo, se verá que apesar do “ritmo novo” que Ascenso

traz para a poesia da época, o “perigo” do regionalismo, para o paulista, ronda a

produção do pernambucano.

8 De acordo com Araújo (1997, p. 27), em nota de rodapé, esse texto de Mário de Andrade foi citado por Lopez
(1972, p. 208) a “propósito da superação do regionalismo por Augusto Meyer”.
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Nos comentários de Fusco (1928), é importante considerar, em nenhum

momento Mário é tido como um regionalista – note-se como a autora utiliza o termo

regionalismo, em se tratando do poeta, sempre entre aspas. A autora esclarece que

o livro é de “inspiração regional”, e o “regionalismo” de Mário não é uma

preocupação, mas uma conseqüência, afastando assim qualquer entendimento

equivocado por parte do grupo que concordava com as idéias do paulista.

Esses aspectos destacados na recepção da obra pelos Verdes vêm para

ressaltar determinadas questões já abordadas, ou que ainda serão discutidas no

decorrer deste capítulo – no tocante à obra Clã do jabuti e a Mário de Andrade. As

análises, apesar da superficialidade, casam bem com a perspectiva da pesquisa que

é a da relação que se estabelece entre o Modernismo e a tradição da oralidade na

poesia.

Nesse contexto, essa tradição da oralidade é o que se percebe em quase

todos os poemas que compõem Clã, de forma direta ou indireta. É importante

ressaltar que o poeta pretende mostrar a porção esquecida do Brasil aos brasileiros,

fazendo uma declaração de amor ao país, com o intuito de sentir todo o Brasil,

significando que mesmo havendo poemas em que essa oralidade – como elemento

principal da cultura popular – não se faça presente, eles formam o todo do livro,

cristalizando o projeto de nação pretendido à luz da época. Assim, podemos dizer

que mesmo quando não introduz diretamente em seu texto a oralidade, e

consequentemente essa cultura, o poeta traz para a sua poesia cenas e motivos

nacionais. A primeira impressão que se tem é a de que o livro constitui um processo

que se inicia com uma declaração de amor ao país, passando pelo mergulho nos

detalhes das manifestações populares de algumas de suas várias regiões, e

finalizando com a tomada de consciência em relação ao distanciamento do poeta

para com o homem brasileiro e a necessidade do contato, da vivência.

O primeiro poema em que se observa a oralidade é Carnaval carioca.9 O

poema é dedicado ao amigo-confidente Manuel Bandeira – que também havia

trabalhado com essa temática do carnaval em 1919, na obra Carnaval. O carnaval é

uma festa popular originária do entrudo português.10 As primeiras impressões de

9 Em virtude da extensão do poema Carnaval carioca, serão mencionados aqui apenas os trechos considerados
mais relevantes para a temática do carnaval e para a presente pesquisa.
10 Cascudo (2005, p. 122-129) faz uma espécie de retrospectiva interessante acerca do carnaval, desde as
festas gregas até as manifestações dos fins da década de 1920, em crônica publicada no jornal A Republica do
dia 10 de fevereiro de 1929.
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Mário sobre o carnaval do Rio de Janeiro expressam a sua “frieza de paulista”,

relutando em se deixar envolver pela festa:

Carnaval...
Minha frieza de paulista,
Policiamentos interiores,
Temores de exceção...

[...]

Eu mesmo... Eu mesmo, Carnaval...
Eu te levava uns olhos novos
Pra serem lapidados em mil sensações bonitas,
Meus lábios murmurejando de comoção assustada
Haviam de ter puríssimo destino...
É que sou poeta
E na banalidade larga dos meus cantos
Fundir-se-ão de mãos dadas alegrias e tristuras, bens e males,
Todas as coisas finitas
Em rondas aladas sobrenaturais.

Ao longo do texto, o poeta vai destacando a mistura das muitas raças, os

elementos e os episódios que caracterizam bem essa festa popular: “os negros

sambando em cadência”, o mulato, a “toada safada”, o “guarda-civil indiferente”, a

baiana, “as serpentinas que saltam dos autos em monóculos curiosos”, os “cordões

de machos mulherizados”, os beijos, “os yankees fantasiados de norte-americanos”.

E entre todas essas raças, destaque para a “raça” poética, momento em que o poeta

se define e questiona sua “missão”:

Sou o compasso que une todos os compassos
E com a magia dos meus versos
Criando ambientes longínquos e piedosos
Transporto em realidades superiores
A mesquinhez da realidade.
Eu bailo em poemas, multicolorido!
Palhaço! Mago! Louco! Juiz! Criancinha!
Sou dançarino brasileiro!
Sou dançarino e danço! E nos meus passos conscientes
Glorifico a verdade das coisas existentes
Fixando os ecos e as miragens.
Sou um tupi tangendo um alaúde
E a trágica mixórdia dos fenômenos terrestres
Eu celestizo em euritmias soberanas,
Ôh encantamento da Poesia imortal!...
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Onde que andou minha missão de poeta, Carnaval?

Nesse trecho, o eu-lírico toca em questões relevantes acerca da missão do

poeta: transportar para outra realidade a mesquinhez da realidade atual, na referida

época, e glorificar a “verdade das coisas existentes”. A capacidade que o poeta

possui de criar um outro ambiente, a partir dos elementos que traz para o seu texto,

do arranjo que opera com suas palavras, valorizando o que possui como a verdade

desse ambiente, dando indicações do caminho a se seguir e gerando talvez até uma

atitude de mudança, mudança para essa realidade que se encontra no poema:

sutilmente vemos aí a essência do movimento modernista nacional.

A dualidade entre o sagrado e o profano, comuns principalmente nessa festa

que além da folia marca o início da quaresma – período importante para o

catolicismo –, também se faz presente no poema. O eu-lírico questiona a presença

de Deus e traz para a festa mundana a figura divina:

Meu Deus...
Onde que fazem tuas atrações?
Pra que lados de fora da Terra
Fugiu a paz das naves religiosas
E a calma boa de rezar ao pé da cruz?
Reboa o batuque.

[...]

Senhor! Deus bom, Deus grande sobre a terra e sobre o mar.
Grande sobre a alegria e o esquecimento humano,
Vem de novo em nosso rancho, Senhor!
Tu que inventaste as asas alvinhas dos anjos
E a figura batuta de Satanás;
Tu, tão humilde e imaginoso
Que permitiste Isis guampuda nos templos do Nilo,
Que indicaste a bandeira triunfal de Dionísio pros gregos
E empinaste Tupã sobre os Andes da América...

Aleluia!

Aqui essa dualidade surge enquanto tomada de consciência desse eu-lírico,

tentativa de fuga do momento profano - tanto que ele chega a rezar louvando ao

Criador. No entanto, o poeta se deixa levar pelo préstito, transformando-se em

pecador, demonstrando o poder da festa carnavalesca. Depois disso, muitas cenas
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típicas do carnaval se seguem com as danças, a sensualidade e a alegria dos

foliões que embalam a vida pacata do poeta.

Ao final, na antepenúltima estrofe do poema, após a passagem do préstito, a

cena urbana volta, com seus sons de buzinas, motores, apitos. Nessa volta o poeta

se confessa em seu lugar, “mais seu”, evidenciando o deslocamento dele diante do

momento que presenciou do carnaval, da “invasão furiosa das sensações”:

Lentamente se acalma no país das lembranças
A invasão furiosa das sensações.
O poeta sente-se mais seu.
E puro pelo contacto de si mesmo
Descansa o rosto sobre a mão que escreverá.

Lhe embala o sono
A barulhada matinal de Guanabara...
Sinos buzinas clácsons campaínhas
Apitos de oficinas
Motores bondes pregões no ar,
Carroças na rua, transatlânticos no mar...
É a cantiga-de-berço.
E o poeta dorme.
O poeta dorme sem necessidade de sonhar.

Com relação à oralidade, esta surge em meio ao próprio vocabulário do

poeta, que se utiliza de termos, ditos e expressões populares como: “desembesta”,

“joça”, “lenga-lenga de milonga”, “pararacas em derengues meneios”, “chinfrim”,

“chapéu caicai nos olhos”, “chispando”, “estes meus olhos que inda a Terra há-de

comer”; ou ainda aparece de forma destacada no texto – quer numa única estrofe,

quer por meio de travessão, e também escrita toda em maiúsculas – quando o poeta

transcreve trechos de marchas de carnaval:

Entoa atoa a toada safada
E no escuro da boca banguela
O halo dos beiços de carmim.
Vibrações em redor.
Pinhos gargalhadas assobios
Mulatos remeleixos e buduns.
Palmas. Pandeiros. – Aí, baiana!

           Baiana do coração!
Serpentinas que saltam dos autos em monóculos curiosos,
Este cachorro espavorido,
Guarda-civil indiferente,
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Fiscalizemos as piruetas...
Então só eu que vi?
Risos. Tudo aplaude. Tudo canta:
            – Aí, baiana faceira,
            Baiana do coração!

[...]

E a multidão compacta se aglomera aglutina mastiga em
   [aproveitamento brincadeiras asfixias desejadas delírios
   [sardinhas desmaios
Serpentinas serpentinas coros luzes sons
E sons!

          YAYÁ, FRUTA-DO-CONDE,
          CASTANHA-DO-PARÁ!...

       Yayá, fruta-do-conde,
       Castanha-do-Pará!...

O préstito passando.(grifos nossos)

A primeira marchinha faz referência à figura da baiana, tão representativa no

carnaval e que embala a multidão. A segunda parece se relacionar com uma dança

de baile de um grupo festeiro de Maracanã, no Pará, conhecido por varrição. De

acordo com Cascudo ([198-?], p. 446), o baile é acompanhado por uma toada

especial onde “os pares cantam ‘Iá! Iá!’”.

As marchas de carnaval, mais conhecidas como marchinhas, constituem a

maior parte das músicas de carnaval do país. De acordo com Alvarenga (1950, p.

299), esse gênero musical se presta, “como nenhum outro gênero às evoluções

coreográficas dos cortejos e da gente que se agita nas ruas”, daí a sua

popularidade. A despretensão musical é uma particularidade das nossas marchinhas

e o ritmo é que irá caracterizá-la em meio aos muitos tipos que existem no país. A

eclosão do gênero ocorreu por volta de 1922, apesar de em 1897, Ó abre alas, da

compositora Chiquinha Gonzaga, ter alcançado grande repercussão, sendo

considerada a primeira marchinha de sucesso do país. As nossas marchas também

se inspiram nas marchinhas das pastorinhas, referência às músicas cantadas nesse

auto de Natal. A origem seria carioca e Câmara Cascudo traz ainda uma

denominação de “semi-erudita” para essas marchinhas. Assim, Mário recorre a um

elemento bem característico desse estado brasileiro.

O folclorista Cascudo ([198-?], p. 247) sentencia ainda que o carnaval “é um

índice anual de sobrevivências e elementos reais da psicologia coletiva”. Assim,
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nessa festa a cultura popular faz ressurgir, ano a ano, suas manifestações

adormecidas, incorporando também elementos novos e ainda reais à vivência diária

do povo. O carnaval também possui um aspecto importante que é a mistura de

indivíduos das mais diferentes classes sociais, culturas, crenças religiosas e

políticas, cores e raças, colocando-os num mesmo nível. Considerando essa

afirmação, entende-se porque Mário de Andrade introduz essa festa popular em seu

livro. Além da representatividade, ao falar do carnaval Mário parece se utilizar de um

artifício para expressar algo aos modernistas da época: assim como acontece nessa

festa tão marcadamente nacional, na literatura deveria ocorrer uma miscelânea, sem

restrições a qualquer manifestação cultural. A literatura brasileira não deve se

construir tal qual os moldes europeus e sim, como o carnaval – originário do entrudo

português –, deve adquirir características próprias, adaptando-se à cor local,

remetendo essa perspectiva ao ritual antropofágico proposto por Oswald em 1926. O

cenário literário deve unir toda a nação, principalmente os aspectos relacionados à

essência popular, numa grande festa brasileira entoada pela marcha da brasilidade.

Como já explicitado na Introdução desta pesquisa, Câmara Cascudo

desempenhará um papel como que de tradutor dessas manifestações populares.

Isso traz para o contexto duas perspectivas importantes: de um lado temos o

folclorista que registra os elementos, armazena-os e descreve-os; de outro, aquele

que se apropria desses elementos para transformá-los em poesia, em texto escrito,

o que já vinha com intenção estética. Assim, um age como complemento do outro. A

escolha de Cascudo leva em consideração a importância no âmbito do folclore

nacional e mesmo a estreita amizade que ele tinha com Mário de Andrade,

comungando em muitas idéias com o paulista – principalmente aquelas que têm em

vista as manifestações populares como verdadeira essência do Brasil.

Após Carnaval carioca se inicia o grupo COORDENADAS. Os poemas desse

grupo datam de 1924, período em que o movimento modernista eclode em outras

regiões do país e se inicia a tomada de consciência para as questões voltadas às

particularidades nacionais no âmbito cultural. No grupo podemos ver o predomínio

de certo lirismo, onde a mulher surge como sinônimo de sensualidade, decorrente da

mistura de raças operada no Brasil, além de poemas que trazem elementos da

cidade paulista de Campos do Jordão.

Dos sete poemas que compõem o grupo, especificamente em três deles a

oralidade se apresenta. Moda dos quatro rapazes é o primeiro:
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MODA DOS QUATRO RAPAZES

a Couto de Barros
(Campos do Jordão)

Nós somos quatro rapazes
Dentro duma casa vazia.

Nós somos quatro amigos íntimos
Dentro duma casa vazia.

Nós somos ver quatro irmãos
Morando na casa vazia.

Meu Deus! si uma saia entrasse
A casa toda se encheria!

Mas era uma vez quatro amigos íntimos...

A moda fala de amizade e da discórdia que uma mulher pode gerar. O poema

é dedicado a Couto de Barros, um dos colegas que atuou com Mário junto ao

modernismo e à frente de publicações importantes da época como Klaxon, Terra

Roxa e Outras Terras e a Revista Nova.

A escolha do gênero feita pelo poeta chama a atenção. A moda ou modinha

constituía um gênero tradicional que aos poucos foi se tornando de gosto popular.

De acordo com Cascudo ([198-?], p. 584), a música, de início, era “composta por

mestres de nomeada” e depois se tornou “acessível aos de mais baixo coturno”.

Temos assim, um elemento que fazia parte da tradição oficial e depois se tornou

popular, quando o movimento acontece geralmente no sentido contrário: o popular

se torna erudito, este se aproveita de manifestações daquele – como é o caso da

temática discutida neste estudo. Câmara Cascudo considera as palavras do próprio

Mário, em Modinhas Imperiais, quando o poeta afirma que “formas e processos

populares, em todas as épocas, foram aproveitados pelos artistas eruditos, e

transformados de arte que se apreende em arte que se aprende” (CASCUDO, [198-

?], p. 585). Quando sutilmente traz esse elemento popular para o seu texto, Mário

parece querer mostrar que, por vezes, elementos encarados com menosprezo,

tendo em vista a época em questão, na realidade pertenceram a uma tradição que

se configura em todo o processo de formação dos escritores nacionais.
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O poema seguinte também é uma moda e, pela inscrição, é originária de

Campos do Jordão. Moda do Brigadeiro conta a riqueza do Brigadeiro Jordão:11

MODA DO BRIGADEIRO

(Campos do Jordão)

O brigadeiro Jordão
Possuiu estes latifúndios
Dos quais o metro quadrado
Vale hoje uns nove milréis.
Puxa! que homem felizardo
O brigadeiro Jordão!...
Tinha casa tinha pão,
Roupa lavada e engomada
E terras... Qual terras! mundos
De pastos e pinheirais!
Que troças em perspectiva...
Nem pensava em serrarias
Nem fundava sanatórios
Nem gado apascentaria!
Vendia tudo por oito
E com a bolada no bolso
Ia no largo do Arouche
Comprar aquelas pequenas
Que moram numa pensão!

Mas não são minhas as terras
Do brigadeiro Jordão...

Não se sabe ao certo se o brigadeiro Jordão a que o poeta se refere é o

fundador da cidade de Campos do Jordão. Fato é que ao se referir às várias terras

do Brigadeiro, o eu-lírico dá margem ao personagem histórico que deu nome à

cidade.

O poema fala também do costume popular das pensões de prostituição das

pequenas cidades. O homem de posses vende tudo o que tem e vai a busca das

mulheres dessas pensões. Ao longo do tempo, cada vez mais a fortuna vai sendo

utilizada para alimentar o desejo do homem. A temática do amor, no caso o amor

pago, se encaixa na natureza da modinha.

 De início, observa-se a valorização que o eu-poético atribui às terras do

Brigadeiro, utilizando um termo de grande eloqüência para caracterizá-las; “terras...

11 Moda do Brigadeiro aparece publicado na revista Verde com o título Rondó do Brigadeiro.  A mudança
talvez se deva ao fato de que a moda tem relação mais direta com a cultura popular, é mais significativa,
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Qual terras! mundos de pastos e pinheirais”. Isso demonstra o valor que o poeta

dava ao seu país, com seus “mundos” em cada uma de suas regiões.

O poema deixa entrever ainda uma perspectiva de diálogo entre o poeta e a

história que relata. O final “mas não são minhas as terras do brigadeiro Jordão”

atesta isso. O poeta introduz uma possível opinião, talvez se referindo ao fato de

que ele aproveitaria melhor “as terras do brigadeiro Jordão”. Ao que parece, Mário

traz para o texto uma perspectiva de que a grandiosidade do país está nas mãos

daqueles que não se preocupam muito com isso, mas que são homens felizardos

por terem “estes latifúndios”. Isso pode estar relacionado com a diversidade cultural

do Brasil, com a dificuldade em se criar um projeto de nação ligado a valores

nacionais, bem como com o recado que o modernismo, à época considerada,

pretendia enviar àqueles que não estavam em sintonia com suas idéias. O final

demonstra um eu-poético que talvez sinta inveja ou mesmo desconsolo diante de

uma situação que não pode controlar ou mudar.

Outro poema que apresenta a oralidade é Acalanto da Pensão Azul. Mais

uma vez, como uma característica do grupo, a mulher é o tema.

ACALANTO DA PENSÃO AZUL

(Campos do Jordão)

Ôh héticas maravilhosas
Dos tempos quentes do Romantismo,
Maças coradas, olhos de abismo,
Donas perversas e perigosas,
Ôh héticas maravilhosas!
Não vos compreendo, sois de outras eras,
Fazei de pressa o pneumotórax
Mulheres de Anto e de Dumas Filho!
E então seremos bem mais felizes,
Eu sem receio do vosso brilho,
Vós sem bacilos nem hemoptises,
Ôh héticas maravilhosas!

Mário de Andrade faz referência à Pensão Azul, uma das pensões mais

importantes da cidade de Campos do Jordão, quando esta era reduto de

tuberculosos no início do século XX. A cidade era considerada um pólo de abrigo

enquanto o rondó se refere mais à composição poética. (Verde, ano 1, n. 2, out 1927, p. 11).
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para os doentes, com predomínio de estabelecimentos, como pensões e casas. É

justamente a beleza da mulher doente, idealizada e admirada como nos tempos do

Romantismo, pela doença tão característica dessa época, que vemos retratada. A

descrição e a linguagem ao estilo romântico dão uma beleza especial à cena.

Nesse caso, Mário traz o acalanto para o seu poema, forma como são

conhecidas as canções para adormecer crianças. Segundo Cascudo ([198-?]), o

acalanto é uma palavra erudita e popularmente é chamada de “cantiga de ninar”.

Sempre muito ternas, podem possuir também, mas raras vezes, aspectos de terror –

nesse caso, a admiração de uma mulher semimorta – cujas figuras os meninos

devem afugentar enquanto dormem. Apesar do termo ser de origem erudita,

Cascudo ([198-?], p. 28) deixa claro que esse hábito é popular e bastante tradicional,

sendo difundido pela oralidade, lembrando que essas canções se perpetuam “de

boca em boca, longe das influências que alteram os demais cantos”. O acalanto

possui ainda como característica o final adormecedor com repetição de sílabas que

se cantam em várias notas. Aqui ocorre a repetição de um verso (“Ôh héticas

maravilhosas”) e, note-se, a vogal o com som fechado, devido à acentuação, atesta

também esse som adormecedor. O poeta dá uma roupagem moderna a uma

temática bem peculiar do Romantismo – a concepção da mulher como algo divino –

trabalhando com um elemento popular para discorrer sobre isso. Atente-se também

para a escolha que Mário fez do período. Assim como no Modernismo, o

Romantismo se caracteriza por uma busca da nacionalidade, é claro que de uma

forma diferente, mas dentro das questões discutidas acerca da necessidade de se

produzir uma literatura nacional. Ao colocar esses elementos, o poeta retoma o

ponto principal de discussão entre as duas épocas.

Nos três últimos poemas analisados, podemos ver que não aparecem, pelo

menos de maneira destacada no texto, marcas da oralidade. Contudo, vale lembrar

que apesar de não estar claramente transcrita no poema, a oralidade surge no modo

como Mário recorre aos tipos de canções populares, construindo seu poema

obedecendo à forma de composição dessas canções. Como veremos, isso irá

ocorrer também em outros poemas de Clã.
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Após o grupo COORDENADAS, temos o poema Noturno de Belo Horizonte,

uma das produções poéticas mais famosas do nosso autor.12 A capital mineira se

tornou um dos destinos dos modernistas, que em 1924, lá desembarcaram vindos do

carnaval carioca. Visitaram outras cidades além da capital, como São João Del Rey,

Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo. Hospedados no Grande Hotel,

em Belo Horizonte, diz-se que foi numa noite de abril que Mário, após um passeio

pela cidade – acompanhado, entre outros, do amigo Drummond – foi até a sacada

do seu quarto no hotel e... fez-se o Noturno de Belo Horizonte. Minas Gerais era

considerada na época uma região cujo cenário remetia a um Brasil condizente com a

brasilidade, que tinha na sua natureza e na arquitetura a cor nacional.13

O poema é dedicado a Elysio de Carvalho, figura importante no âmbito

nacional, que chama a atenção, entre outras realizações – considerando o contexto

desta pesquisa –, pela iniciativa de fundação de uma Universidade Popular, fato que

infelizmente se tornou efêmero na época.

De início, o poeta admira a cidade, o silêncio pela chegada da madrugada, os

habitantes ansiosos com a modernização e a constante briga entre o natural e o

moderno:

Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos,
Calma do noturno de Belo Horizonte...
O silêncio fresco desfolha das árvores
E orvalha o jardim só.
Larguezas.
Enormes coágulos de sombra.
O polícia entre rosas...
           Onde não é preciso, como sempre...

[...]

Que luta pavorosa entre floresta e casas...
Todas as idades humanas
Macaqueadas por arquiteturas históricas
Torres torrões torrinhas e tolices
Brigam em nome da?
Os mineiros secundam em coro:
– Em nome da civilização!
Minas progride.

12 A exemplo de Carnaval carioca, em virtude da extensão do poema Noturno de Belo Horizonte, serão
mencionados apenas alguns trechos que são considerados importantes para a compreensão do poema bem
como para o questionamento proposto nesta pesquisa.
13 Havia em Minas aquela pitada de modernidade que tanto se almejava na época: “a modernidade no caso não
consiste em romper com o passado ou dissolvê-lo, mas em depurar os seus elementos e arranjá-los dentro de
uma visão atualizada e, naturalmente, inventiva, como que dizendo, do alto onde se encontra: tudo isso é meu
país” (SCHWARZ, 1987, p. 22).
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Também quer ter também capital moderníssima também...

O poeta faz um passeio pela cidade e faz referência a muitos personagens da

história de Minas Gerais, à arquitetura da região, sempre intercalando a figura da

modernidade entre esses aspectos:

Pórticos gregos do Instituto de Rádio
Onde jamais Empédocles entrará...
O Conselho Deliberativo é manuelino,
Salão sapiente de Manuéis-da-hora...
Arcos românticos de São José
E a catedral que pretende ser gótica...
Pois tanto esquecimento da verdade!
A terra se insurgiu.

O mato invadiu o gradeado das ruas,
Bondes sopesados por troncos hercúleos,
Incêndios de Cafés,
Setas inflamadas,
Comboio de trânsfugas pro Rio de Janeiro,

[...]

...Minas Gerais, fruta paulista...
Ouvi que tem minas ocultas por cá...
Mas ninguém mais conhece Marcos de Azeredo,
Quedê os roteiros de Robério Dias?

                Prata
           Diamantes cascateantes
Esmeraldas esmeraldas esperanças!...

[...]

Desgarram serra abaixo.
Rio das Mortes
Paraopeba
Paraibuna,
Mamotes brancos...
E o Araçuí de Fernão Dias...
Barafustam vargens fora
Até acalmarem muito longe exânimes
Nas polidas lagoas de cabeça pra baixo.

Em determinado momento do poema, vemos que o poeta vai se

entusiasmando com as belezas e particularidades da cidade, expressando uma

vontade de convidar todos os brasileiros a conhecer Minas Gerais. Esse entusiasmo

reflete o encanto e a representatividade que a região tinha para os modernistas,
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como parte de um Brasil cuja essência precisava ser mostrada – é a brasilidade que

se manifesta de forma eloqüente:

Eu queria contar todas as histórias de Minas
Aos brasileiros do Brasil...

Filhos do Luso e da melancolia,
Vem, gente de Alagoas e de Mato Grosso,
De norte e sul homens fluviais do Amazonas e do Rio Paraná
E os fluminenses salinos
E os guascas e os paraenses e os pernambucanos
E os vaqueiros de couro das caatingas
E os goianos governados por meu avô...
Teutos de Santa Catarina,
Retirantes de língua seca,
Maranhenses paraibanos e do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo
E do Acre, irmão caçula,
Toda minha raça morena!
Vem, gente! Vem ver o noturno de Belo horizonte!
Sejam comedores de pimenta
Ou de carne requentada no dorso dos pigarços petiços,
Vem, minha gente!
Bebedores de guaraná e de açaí
Chupadores de chimarrão,
Pinguços cantantes, cafezistas ricaços,
Mamíferos amamentados pelos cocos de Pindorama,
Vem, minha gente, que tem festas de Tejuco pelo céu!

A emoção do eu-poético segue e, a partir daí, o poeta prega sobre a

importância da união entre as regiões brasileiras, para formar uma só nação – note-

se a crítica ao regionalismo –, falando das terras, das pátrias. Ao final, declara seu

amor ao país, apesar das desigualdades:

As pátrias têm de ser uma expressão de Humanidade.

Separadas na guerra ou na paz são bem pobres
Bem mesquinhos exemplos de alma
Mas compreendidas juntas num amor consciente e exato
Quanta história mineira pra contar!

Não prego a guerra nem a paz, eu peço amor!
Eu peço amor em todos os seus beijos,
Beijos de ódio, de cópula ou de fraternidade.

[...]

Nós somos na Terra o grande milagre do amor!
E embora tão diversa a nossa vida
Dançamos juntos no carnaval das gentes,
Bloco pachola do “Custa mas vai!”
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[...]

E abre alas que Eu quero passar!
Nós somos os brasileiros auriverdes!
As esmeraldas das araras
Os rubis dos colibris
Os abacaxis as mangas os cajus
Atravessam amorosamente
A fremente celebração do Universal!

Que importa que uns falem mole descansado
Que os cariocas arranhem os erres na garganta
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais?
Que tem si o quinhentos réis meridional
Vira cinco tostões do Rio pro norte?
Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas,
Brasil, nome de vegetal!...

Juntamente com O poeta come amendoim, esta parte de Noturno... é um

dos trechos mais significativos em que se vê o poeta Mário de Andrade despido de

qualquer artifício para externar o sentimento que os modernistas têm, ou deveriam

ter, diante de seu país.

Quando se trata da oralidade, o poema em análise possui muitas marcas

dela. Os termos populares também estão presentes, geralmente mesclados ao

vocabulário do autor. São exemplos: “chispeando”, “abicada”, “matraca”,

“trepadeirando”, “milhor”, “novidadeirando”, “pinguços”, “carece”, “berenguendens”,

“ouropéus”, “Oropa”. As demais marcas aparecem em forma de versos entre as

estrofes ou ainda destacadas por meio de aspas, parágrafos, ou recuos. Algumas se

referem a brincadeiras infantis, ao estilo da popular amarelinha: “Salta aqui salta

corre viravolta pingo grito”; e outras, a marchinhas de carnaval, a mais popular delas,

de Chiquinha Gonzaga: “E abre alas que Eu quero passar”. Há também trechos de

cantigas e histórias da cultura popular de Minas. Em se tratando das cantigas temos:

           “Meu pangaré arreado,
           Minha garrucha laporte,
           Encostado no meu bem
           Não tenho medo da morte.
                    Ah!...”

[...]

E os pileques
        quase pileques

salamaleques
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       da caninha de manga!...

Presença constante nas cantigas populares, observa-se a linguagem e as

rimas utilizadas para dar melodia à cantiga e garantir a memorização.

Posteriormente, segue-se com duas histórias. A primeira delas diz respeito a uma

serra conhecida como serra do Rola-Moça:

A serra do Rola-Moça
Não tinha esse nome não...
Eles eram de outro lado,
Vieram na vila casar.
E atravessaram a serra,
O noivo com a noiva dele
Cada qual no seu cavalo.

Antes que chegasse a noite
Se lembraram de voltar.
Disseram adeus pra todos
E se puseram de novo
Pelos atalhos da serra
Cada qual no seu cavalo.

Os dois estavam felizes,
Na altura tudo era paz.
Pelos caminhos estreitos
Ele na frente, ela atrás.
E riam. Como eles riam!
Riam até sem razão.

A serra do Rola-Moça
Não tinha esse nome não.

As tribos rubras da tarde
Rapidamente fugiam
E apressadas se escondiam
Lá em baixo nos socavões
Temendo a noite que vinha.
Porém os dois continuavam
Cada qual no seu cavalo,
E riam. Como eles riam!
E os risos também casavam
Com as risadas dos cascalhos
Que pulando levianinhos
Da vereda se soltavam
Buscando o despenhadeiro.

Ah, Fortuna inviolável!
O casco pisara em falso
Dão noiva e cavalo um salto
Precipitados no abismo.
Nem o baque se escutou.
Faz um silêncio de morte.
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Na altura tudo era paz...
Chicoteando o seu cavalo,
No vão do despenhadeiro
O noivo se despenhou.
E a serra do Rola-Moça
Rola-Moça se chamou.

O poeta dá destaque a essa história quando fala dos ventos e

despenhadeiros de Belo Horizonte. Típico desse tipo de estória ou conto popular, o

princípio é sempre feliz, pois se trata de uma história de amor, e termina com a

morte de um ou dos dois amantes. Um enredo ao estilo Romeu e Julieta, cujo

desespero da morte de um acaba por levar o outro ao suicídio. Outra história,

também falando de amor, é a da igreja dos Perdões:

O coronel Antônio de Oliveira Leitão era casado com dona Branca Ribeiro
de Alvarenga, ambos de orgulhosa nobreza vicentina. Porém nas tardes de
Vila Rica a filha deles abanava o lenço no quintal... – “Deve ser a algum
plebeu, que não há moços nobres na cidade...” E o descendente de
cavaleiros e de capitães-mores não quer saber de mésalliances. O coronel
Antônio de Oliveira Leitão esfaqueou a filha. Levaram-no preso pra Bahia
onde foi decapitado. Pois dona Branca Ribeiro de Alvarenga reuniu todos
os cabedais. Mandou construir com eles uma igreja pra que Deus
perdoasse as almas pecadoras do marido e da filha.

Mais uma vez o final com a fatalidade, típico da maioria dos causos

populares. Antes de retratá-la, Mário declara que há em Belo Horizonte “histórias

pros que duvidam de Deus”. A questão levantada, neste caso, é a de que o divino

aparece como único caminho para o perdão, a partir de oferendas terrenas (aqui, a

construção da igreja).

Neste poema, a oralidade surge enquanto parte desse cenário mineiro que se

quer mostrar. Mário tece seu texto com ela, dando a entender, no decorrer do

poema, que ao se falar de uma região a cultura popular é parte importante e está

diretamente ligada à sua história. Além da história ensinada nos livros há, em cada

porção do país, manifestações da tradição popular que interferem na cultura dessas

regiões, que contribuem para a construção de suas histórias, e que operam, quando

não lado a lado, até antes da história tradicional. Daí essa caminhada por Minas

Gerais, a descrição da beleza noturna da cidade de Belo Horizonte, passar pela
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amostragem de elementos pertencentes à tradição da cultura popular mineira.

Novamente Mário de Andrade parece tentar evidenciar a representatividade dessa

cultura.

Os próximos poemas que serão analisados dizem respeito ao grupo O RITMO

SINCOPADO. Os poemas datam de 1923 a 1926 e neles há a toada, a lenda, a

moda, o coco e os causos, enfim a união de ritmos da oralidade no país. O primeiro

poema cuja oralidade se faz presente é Toada do Pai-do-Mato:

TOADA DO PAI-DO-MATO

(Índios Parecis)

A moça Camalalô
Foi no mato colher fruta.
A manhã fresca de orvalho
Era quase noturna.
       – Ah...
Era quase noturna...

Num galho de tarumã
Estava um homem cantando.
A moça sai do caminho
Pra escutar o canto.
       – Ah...
Ela escuta o canto...
Enganada pelo escuro
Camalalô fala pro homem:
Ariti, me dá uma fruta
Que eu estou com fome.
       – Ah...
Estava com fome...

O homem rindo secundou:
– Zuimaalúti se engana,
Pensa que sou ariti?
Eu sou o Pai-do-Mato.

Era o Pai-do-Mato!

O Pai-do-Mato é uma figura do folclore. De acordo com Cascudo ([198-?], p.

659), é uma criatura enorme “mais alto que todos os paus da mata, cabelos

enormes, unhas de 10 metros, orelhas de cavaco”. Possui um urro e uma risada

forte que dá para se ouvir por toda a mata, além de “engolir” gente. A referência aos

índios parecis provavelmente quer dizer que a história mencionada tem relação com
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a tribo, que se autodenominava de Ariti, cujo Pai-do-Mato é parte das crenças.

Cascudo ([198-?]) faz referência ainda a uma tradução de um “ualalocê” (flauta típica

dos índios parecis), realizada por Roquete Pinto em 1917, em que o Pai-do-Mato

aparece.

A toada é uma “cantiga, canção, cantilena, a melodia nos versos para cantar-

se”, geralmente com um ar melancólico e sentimental (CASCUDO, [198-?], p. 871).

Ela está sempre ligada à forma musical e não à disposição poética. Renato Almeida

a considera uma “canção breve, em geral de estrofe e refrão em quadras” (ALMEIDA

apud CASCUDO, [198-?], p. 871). Nesse sentido, temos essa estrutura no poema

acima, cujo refrão se inicia com “Ah...”. Apesar dessas características, quando se

fala em toada, remete-se a um canto de qualquer gênero.

Ao introduzir esse gênero popular Mário traz para o seu texto uma história

pertencente à crença indígena, com um elemento bem representativo dela: o Pai-do-

Mato. Como se sabe, a nossa cultura popular é resultado da mistura de elementos

portugueses, indígenas e africanos. Ao que parece, o poeta traz esse personagem

do imaginário indígena para demonstrar esse lado de nossa cultura tão

marcadamente nacional, tendo em vista a significância do índio na história do país.

Em Poema também vemos um elemento da cultura indígena: a lenda da Iara,

sereia que com seu canto enfeitiça os homens:

POEMA

Neste rio tem uma iara...

De primeiro o velho que tinha visto a iara
Contava que ela era feiosa, muito!
Preta gorda manquitola ver peixe-boi.
Felizmente velho já morreu faz tempo.
Duma feita, madrugada de neblina
Um moço que sofria de paixão
Por causa duma índia que não queria ceder pra ele,
Se levantou e desapareceu na água do rio.
Então principiaram falando que a iara cantava, era moça,
Cabelos de limo verde do rio...
Ontem o piá brincabrincando
Subiu na igara do pai abicada no porto,
Botou a mãozinha na água funda
E vai, a piranha abocanhou a mãozinha do piá.
Neste rio tem uma iara...
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A designação Iara vem de Gonçalves Dias quando, “o vocabulário tupi não

tinha voz que traduzisse fielmente a sereia”, empregou o vocábulo Iara, que de

acordo com Dias, é o contrato de Ig-Iára (Ig, água, Iara, senhor). É o nome

“convencional e literário” que se dá à mãe-d’água (CASCUDO, [198-?], p. 447). Essa

concepção de mãe-d’água como sereia, de origem européia, só veio surgir por volta

da segunda metade do século XIX, e “mais intensamente depois da reação

romântica que se iniciou pelo indigenialismo transfigurador de Gonçalves Dias”

(CASCUDO, [198-?], p. 533). O folclorista considera que

Em todo o Brasil conhece-se por mãe-d’água a sereia européia, alva, loura,
meia peixe, cantando para atrair o enamorado que morre afogado tentando
acompanhá-la para bodas no fundo das águas. O mito é morfologicamente
europeu. [...] Há, espalhadamente, a sereia, meia mulher e tendo o
apêndice caudal dos peixes, por todos os mares e rios da Europa.
(CASCUDO, [198-?], p. 532)

O índio concebe a mãe-d’água de outro modo. O indígena não podia admitir a

sedução sexual nas mães, consideradas a origem de tudo, cuja função era defender

o elemento que tinham criado. Ao mito das águas, se relacionava outra expressão

misteriosa,

[...] não defensiva ou protetora, mas sempre contrária e assassina: a cobra-
d’água, cobra grande, mboiaçu, a cobra-preta, boiúna. O documentário
indígena no Brasil só registra em duzentos anos a história inicial, o homem
d’água, Ipupiara, faminto, esfomeado, bruto, matando para devorar, e
mboiaçu, a cobra grande, num vago vestígio cosmogônico, mas
diferentíssima da mãe-d’água contemporânea. [...] Nenhum cronista do
Brasil colonial registra a mãe-d’água como sereia, atraindo pelo canto ou
simplesmente transformada em mulher. É sempre o Ipupiara, feroz, faminto
bruto. [...] não conheço no documentário brasileiro mãe-d’água cantando,
moça bonita do cabelo louro e olho azul [...]. (CASCUDO, [198-?], p. 532-
533)

A lenda da Iara em Poema parece fazer referência às duas concepções

acima. No primeiro momento, em que o velho diz ter visto a Iara “feiosa” e quando o

“piá brincabrincando” tem a mão abocanhada na água do rio, é a criatura misteriosa

e assassina dos indígenas que vemos surgir. Posteriormente, no desaparecimento
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de “um moço que sofria de paixão/ por causa duma índia que não queria ceder pra

ele”, o que surge é a idealizada Iara, a sereia cujo canto leva à morte.

Deve-se levar em consideração que essa acepção atual da Iara, consideradas

as mudanças, tem origem européia. No poema anterior, Mário traz uma figura

indígena (Pai-do-Mato) e constrói o poema sobre ela; agora é a porção européia (em

grande parte portuguesa) que o poeta toma como objeto de criação, trabalhando

com um elemento tão conhecido da cultura popular, principalmente da região norte

do país. A maestria com que o poeta traz essas figuras lendárias para os dois

poemas, de forma a destacá-las, pressupõe a idéia de união proposta no grupo e

ainda destaca uma figura diretamente relacionada à região Norte do país.

Mais tarde, na viagem que fez à Amazônia, Mário atesta que viu a Iara. A

concepção é a da bela sereia que canta. Em 31 de julho de 1927, escreve o

modernista:

Consegui avistar a Iara. Surgiu de sopetão das águas, luminosa, meio
corpo fora, tomando bem cuidado em não mostrar pra mim a parte peixe do
corpo. É realmente muito bonita, meio parecida com uma certa malvada
que andou, faz pouco, enchendo os meus descansos em São Paulo. Tem o
perfil um pouco duro, cabelo preto e bem aparadinho. O carmim da boca é
nitidamente recortado. O canto dela é efetivamente mavioso, num ritmo
balanceado mas sem síncopas. (ANDRADE, M., 1983b, p. 128)

Novamente a oralidade se faz presente no poema através da lenda que o

poeta relata em seus versos. Ao trazer para o seu texto esse gênero, Mário trabalha

com uma das manifestações mais importantes da tradição da cultura popular. A

lenda está relacionada com um episódio heróico ou mesmo de cunho sentimental,

mas que possui o “elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido ou

conservado na tradição oral popular, localizável no espaço e no tempo” (CASCUDO,

[198-?], p. 511). Para o folclorista tomado como alicerce nesta pesquisa, a lenda

possui as quatro características do conto popular: Antiguidade, Persistência,

Anonimato e Oralidade. A lenda é ainda independente da ”psicologia coletiva

ambiental”, contudo acompanha, “numa fórmula de adaptação, seus movimentos

ascensionais, estáticos ou modificados” (CASCUDO, [198-?], p. 511). Daí a

relevância da lenda na cultura popular, e a visão que Mário tinha desses e de outros

elementos dessa cultura, a fim de realizar um apanhado, uma amostragem
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significativa, que realmente demonstrasse a essência dessas manifestações

populares.

O próximo poema que servirá de análise é Tostão de chuva. O causo

relatado – explicitado no capítulo anterior – se refere à punição divina. Cascudo

(1984, p. 310) considera que, nessas histórias, a “’presença’ divina deixa sempre o

milagre, a punição imprevista e completa ou a compensação maravilhosa em dons

materiais”. Aqui vemos a punição em virtude de um desafio que um sitiante fez ao

poder divino:

TOSTÃO DE CHUVA

Quem é Antônio Jerônimo? É o sitiante
Que mora no Fundão

Numa biboca pobre. É pobre. Dantes
Inda a coisa ia indo e ele possuía

Um cavalo cardão.
Mas a seca batera no roçado...
Vai, Antônio Jerônimo um belo dia
Só por debique de desabusado
Falou assim: “Pois que nosso padim
Pade Ciço que é milagreiro, contam,
Me mande um tostão de chuva pra mim!”
Pois então nosso “padim” padre Cícero
Coçou a barba, matutando, e disse:
“Pros outros mando muita chuva não,
Só dois vinténs. Mas pra Antônio Jerônimo

Vou mandar um tostão”.
No outro dia veio uma chuva boa
Que foi uma festa pros nossos homens
E o milho agradeceu bem. Porém
No Fundão veio uma trovoada enorme
Quem num átimo virou tudo em lagoa
E matou o cavalo de Antônio Jerônimo.

Matou o cavalo.

O poeta faz uso de termos populares como “biboca”, “inda”, “debique”,

“desabusado”, “matutando”, misturando-os ao seu próprio vocabulário; demarca a

voz popular por meio de aspas, do modo como foi pronunciada; e apresenta a figura

de Padre Cícero, milagreiro de Juazeiro do Norte, no Ceará, personagem histórico

da crença religiosa no Nordeste, constantemente evocado para se atingir graças

divinas. Num mesmo poema a oralidade foi trabalhada de formas distintas, dando, a

este, o aspecto de representativo da cultura popular no que se refere à fé. Mais uma
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vez, fato corrente nessas estórias, o desfecho final vem com a presença da

fatalidade ou mesmo de um acontecimento marcante para se configurar a

aprendizagem de um ensinamento.

Para Cascudo (1984, p. 35), estas estórias populares não têm apenas a

finalidade de distrair. Em meio a um cenário de reunião, em forma de roda, em fins

de noites no sertão nordestino, o que se pretende é “doutrinar, pondo ao alcance da

mentalidade infantil e popular, por meio de [...] estorietas rápidas, o corpo de

ensinamentos religiosos e sociais que preside à organização do grupo”. O que se

deseja é gerar uma atitude doutrinária “dedicada aos não letrados e aos meninos”

(CASCUDO, 1984, p. 36).

Ao trazer estes aspectos para a sua produção, Mário parece introduzir uma

ironia. Essa finalidade de doutrinação, característica da estória popular retratada,

aparece no poema com um sentido mais amplo. A estória popular não vem para

ensinar aos que não conhecem as letras, e sim aos que não conhecem o seu país e,

como analfabetos diante da escrita, se comportam com indiferença diante das

manifestações da tradição da cultura brasileira. A oralidade é utilizada como artifício

poético para deixar a mensagem proposta pelo Modernismo na época.

O sexto poema do grupo O RITMO SINCOPADO é Lenda do céu.14 Nele

também a oralidade se apresenta. A princípio o que chama a atenção é a idéia de

fantasia que a história traz: uma andorinha que, para se livrar das peripécias de um

menino, um indiozinho, oferece-lhe uma ida ao céu, ambiente desconhecido e que

provoca encantamento:

LENDA DO CÉU

Andorinha, andorinha,
Andorinha avoou,
Andorinha caiu,
Curumim a pegou.

– Piá, não me maltrata não!
Eu levo você pro mato
Enxergar bichos tamanhos
E correr com os guanumbis...

O menino brincava,

14 Apesar de um pouco extenso, o poema será transcrito aqui na sua totalidade para não comprometer o
entendimento da lenda.
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Andorinha sofria
E dum lado pra outro
Atordoada gemia:

– Piá, não me maltrata não!
Eu levo você pro mar
Ver as ondas ver as praias
Ver os peixinhos do mar...

O menino malvado
Taperá machucou.
E já morre morrendo
A coitada falou:

– Piá, não me maltrata não...
Eu levo você pro céu...
E nunca ninguém não cansa
De ver as coisas do céu...
É um sítio bonito mesmo
Beiradeando o trem-de-ferro,
Lá você acha a sua gente
Que faz muito que morreu.
Assegura em minhas pernas,
Vamos embora com Deus...

Andorinha, andorinha,
Andorinha avoou,
Foi subindo pro céu,
Curumim carregou.

– Assegura bem, menino,
Não olha pra baixo não.
Não tem sodade do mundo
Que o mundo é só perdição.

E avoando avoando
Afinal se chegou.
Andorinha desceu.
Curumim apeou

Abriu os olhos e viu.
Era o céu... ôh boniteza!
Tinha espingarda gangorra
Estilingue... Tinha bichos
E tinha tantas surpresas
Que era mesmo um desperdício.

Olha um cachorro janguar!
Olha a ave seriema!
Olha aquelas três-marias
Da gente bolear nhandus!...
Era que nem um pomar
Com tanta fruta aromando
Que o ar ficava que ficava
Bonzinho de respirar

O curumim caminhava
Seguindo os postes da linha,
Lá pelo varjão se ouvia
Duma fordeca a chispada,
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E no meio-dia quente
Amulegando maneiro
Um aboio tão chorado
Que acuava no corpo doce
O sono do brasileiro.

Tinha mandioca e açaí
Mate cana arroz café
Muita banana e feijão
Milho cacau... Tinha até
Pra lá do cerrado novo
Cheio de taperebás
Um rancho do nosso povo
Com seu mastro de São João.

No galpão um homem comprido
Duma quente morenez,
Com a pele bem sapecada
Pelo Sol deste país,
Gemia numa sanfona
Uma mazurca tão linda
Que se parava um bocado
O ouvido cantava ainda.

O menino olhou pro homem
E gritou: – B’as tarde, tio!
– Meu sobrinho, entra no rancho,
Nossa gente já esta aí.

E a piá se rindo matava
Saudades do coração.
Tomava a benção da mãe,
Do pai, abraçava o irmão,
Afinal topou com o primo
Que era unha-e-carne com ele
E comovidos os dois,
Os dois se deram a mão.

E foram brincar pra sempre
Pelos pagos abençoados
Do meio-dia do céu.

No céu sempre é meio-dia...
Não tem noite, não tem doença
E nem outra malvadez...
A gente vive brincando...
E não se morre outra vez.

Os termos e expressões populares se mesclam, mais uma vez, ao

vocabulário do poeta, como é o caso de “avoou”, “avoando”, “ôh boniteza”, “ficava

que ficava”, “amulegando”, “um bocado”, “unha-e-carne”. Há também a perspectiva

da lenda que traz para o texto a oralidade. 

O céu surge no poema com muitas características do Brasil. Os animais, o

pomar cheio de frutas, lembrando a riqueza da nossa terra, o aboio (canto com que
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os vaqueiros conduzem a boiada), a mandioca, o açaí, a cana, o arroz, o café, o

feijão, o milho, o cacau, as casinhas com o mastro de São João, a morenez da pele,

a sanfona, enfim, elementos bem característicos do nosso país que estão presentes

nessa lenda. Ao fazer essa comparação, Mário tenta mostrar o quão rico e

diversificado é o Brasil. Na realidade, ao que parece, fazendo uma relação com o

momento da década de 1920, o escritor deixa entrever que quer dizer aos amigos

modernistas que eles estão no céu, elevando o país a um ambiente sublime, divino,

e assim, perfeito. Como o curumim, os nossos escritores têm a opção de ir para

outros lugares, de introduzir em seus textos traços de culturas que não sejam a

brasileira, contudo a opção que se deve fazer é pelo Brasil que da mesma forma que

o céu, é infinito, belo e com mistérios ainda a desvendar – o que, entenda-se, se

refere a um maior conhecimento da nossa cultura popular. Ao final, toda essa

riqueza e beleza conquistam e desse lugar não se quer mais sair. É o tom da

brasilidade que se percebe ao longo de todo o Clã do jabuti, e que o poeta tão

belamente imprime em seu texto.

Passamos agora para Coco do major, poema dedicado a Antonio Bento, um

dos muitos amigos de Mário no Rio Grande do Norte.

COCO DO MAJOR

a Antonio Bento de Araújo Lima
 (Rio Grande do Norte)

O major Venâncio da Silva
Guarda as filhas com olho e ferrolho,
Que vidinha mais caningada

– seu mano –
Elas levam no engenho do velho!

Nem bem a arraiada sonora
Vem tangendo as juremas da estrada
Já as três se botam na renda
 – seu mano –
Trequetreque de bilros, mais nada.

Vai, um mocetão paroara
Destorcido porém sem cabeça
Apostou num coco da praia

– seu mano –
Que daria uma espiada nas moças.

Pois a fala do lambanceiro
Foi parar direitinho no ouvido
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Do major Venâncio da Silva
– seu mano –

Que afinal nem se deu por achado.

Bate alguém na sede do engenho.
– Seu Major, ando morto de sede,
Por favor me dê um copo de água...
 – seu mano –
– Pois não, moço! Se apeie da égua.
Dois negrões agarram o afoito,
O major assobia pra dentro.
Vêm três moças lindas chorando

– seu mano –
Com quartinhas de barro cinzento.

– Esta é minha filha mais velha
Beba, moço que essa água é de sanga.
E os negrões obrigam o pobre

– seu mano –
 A engulir a primeira moringa.

– Esta é minha filha do meio,
Beba, moço, que essa água é de corgo.
E os negrões obrigam o pobre

– seu mano –
 A engulir a moringa, já vesgo.

– Esta é minha filha mais nova,
Beba, moço, que essa água é de fonte.
E os negrões afogam o pobre

– seu mano –
Que adubou os faxeiros do monte.

O major Venâncio da Silva
Tem as filhas mais lindas do norte
Mas ninguém não viu as meninas
 – seu mano –
Que ele as guarda com água de pote.

O paraibano Antônio Bento foi uma figura importante no cenário modernista

nacional. Viveu a sua infância no engenho e fazenda Bom Jardim, situado no litoral

do Rio Grande do Norte. Teve contato com intelectuais de todo o país, entre eles:

Vicente do Rego Monteiro, Candido Portinari, Ismael Nery, DiCavalcanti, Mário

Pedrosa, José Lins do Rego, Raul Bopp e Mário de Andrade. Com este último

participou de pesquisas folclóricas, fornecendo-lhes temas nordestinos, canções de

Bumba-meu-Boi, cantos de dança dramática para Macunaíma. Diz-se que Mário de

Andrade atribui a Mário Pedrosa e a Antonio Bento o estímulo para a publicação

dessa rapsódia – inclusive Antonio Bento foi transformado em um dos personagens

do famoso livro. A dedicatória do poema ao amigo pode se referir ao local de registro

do coco, parte da infância do paraibano.
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O poeta incorporou ao seu vocabulário as expressões populares: “olho e

ferrolho”, “caningada”, “trequetreque de bilros”, “espiada” e “afoito”. A voz popular é

colocada tal qual foi pronunciada, por meio de travessão – discurso direto. O autor

se apropriou de um coco, manifestação popular característica do Nordeste, que pode

ser encenado no sertão ou nas praias. De acordo com Cascudo ([198-?], p. 292),

geralmente sua estrutura vem com refrão que pode seguir a música ou se intercalar

nela, entretanto poeticamente esse refrão é fixo, o que caracteriza o coco – no caso,

a repetição “seu mano” configura isso. Há também a inserção de outros elementos

da cultura popular como a confecção, pelas moças e senhoras do sertão nordestino,

da tradicional renda de bilro, referindo-se ao som de “trequetreque” que fazem os

bilros, as peças de madeira que vão compondo os enlaces da renda.

Nessa poesia, o que se vê retratado é a velha máxima do indivíduo que chega

a uma outra região e se considera viajado, mais esperto que os nativos. O “mocetão”

representa o elemento que vem de fora; o major Venâncio da Silva, os nativos. O

homem que vem de longe, provável detentor do saber, não consegue ludibriar o

popular, o major, que lhe mostra a sua esperteza, não obstante autoritária.

Benjamin (1985, p. 200) considera que o ”senso prático” é um dos elementos

caracterizadores de muitas narrativas, esclarecendo que a verdadeira narrativa “tem

sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária”. E acrescenta:

Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria
concisão que as salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade
com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a
história se gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se
assimilará à sua própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à
inclinação de recontá-la um dia. (BENJAMIN, 1985, p. 204)

Nesse sentido, pode-se questionar a crueldade dos fatos, a violência e o

autoritarismo latente na história, contudo é importante salientar que a natureza fatal

desses causos, cuja piedade não possui lugar, é o que caracteriza a sabedoria

popular.

Seguimos nossa análise com o poema Moda da cadeia de Porto Alegre.
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MODA DA CADEIA DE PORTO ALEGRE

a Mário Pedrosa

Dona Rita amouxa em casa
Uma porção de riqueza
Que o marido, que Deus tenha!
Por amor dela ajuntou.
A riqueza de que falo
É cobres, porque dos filhos
Só um mocinho não gorou.

Apesar dessa família
Já grande, em pleno viçor,
Quando ela pensa em gatunos
Corre pela espinha dela
Uma friagem de horror.

Também não tem na cidade
Correição de segurança
Adonde gatuno que entra
Perde pra sempre a esperança
De outra vez ir gatunar.
Dona Rita passa as noites
Sem dormir, sem descansar.
Qualquer barulhinho a pobre
Levanta, vai assuntar.

Pois então ela resolve,
Gasta mas gasta pra bem:
Faz construir uma cadeia
Que mais segura não tem
Por este grande Brasil.

Era mesmo um casarão
Alvo que nem tabatinga,
Com tanta grade tamanha
Que apertava o coração
Toda a gente ia passear
Lá no largo da Cadeia
Mas porém se espera um preso
Pra estréia da correição

Agora o filho entra tarde.
Dona Rita sossegada
Costura, pesponta meias
Enquanto sono não vem.
Só de pensar na cadeia
Dona Rita dorme bem.

Foi então que numa festa
Já quase de-manhãzinha
O filho de dona Rita
Botou seis tiros no peito
De outro moço, rival dele
Nuns negócios de paixão.

Estrearam a correição.
Dona Rita não foi ver.



65

Definha que não definha,
Durou uns pares de meses,
Afinal veio a morrer.

Falam também que de-noite
O carcereiro rondando
Escuta pelo caminho
O choro de dona Rita
Gemendo devagarinho...

Mas isso de assombração
Só quem vê é que acredita...

A dedicatória ao amigo Mário Pedrosa é interessante. Ao que se sabe,

considerando outros fatos, a arte e a política eram as grandes paixões desse

intelectual, que, em virtude dos posicionamentos políticos que defendia, foi preso

várias vezes durante as décadas de 1920 e 1930. Nada mais oportuno do que pôr

em seu livro uma moda sobre uma cadeia e dedicar ao amigo constantemente

encarcerado.

Atente-se também para o ritmo que o poeta imprime ao texto pelo uso de

rimas, o que, como vimos, serve para garantir uma melhor memorização. “Amouxa”,

“ajuntou”, “não gorou”, “adonde”, “gatuno”, “assuntar”, são expressões, retiradas da

oralidade, que vemos no texto entrelaçadas ao vocabulário marioandradino. Um

aspecto relevante é que a historinha da moda fala da prisão decorrente por

“negócios de paixão”, e à época as prisões de determinados intelectuais se referiam

justamente à pregação social explícita, diante das diferenças sociais existentes, a

fim de melhorar as condições do país pelo qual eram tão apaixonados. Essa

temática social irá surgir de forma mais evidente nas produções de 1930.

Nesse sentido, fica a crítica que, ao que parece, o poeta pretendia fazer

diante da estrutura social arcaica, da desigualdade social existente. O dinheiro de

“Dona Rita” era tamanho que ela se deu ao luxo de construir uma cadeia para

abrigar os “gatunos” da cidade, receosa de que estes roubassem a sua fortuna.

Infelizmente, a estréia da “correição” ocorreu com a prisão de seu filho. Ao final, a

morte por desgosto vem como elemento característico dessas histórias populares.

Mais uma vez, Mário se utilizou de um elemento pertencente a tradição da oralidade

para explicitar a situação social do país, a concentração de riquezas nas mãos de

poucos, antecipando aspectos que caracterizariam a literatura da década de 1930.
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O poema Moda da cama de Gonçalo Pires também possui o ritmo da

modinha, de uma forma mais sistematizada – todas as estrofes possuem cinco

versos –, e se refere à introdução do elemento moderno que causa confusão:

MODA DA CAMA DE GONÇALO PIRES

Gonçalo Pires possui uma cama,
Em nossa vila não tem mais nenhuma,
Gonçalo Pires se dá um estadão,
Só ele na terra dorme gostoso
Em traste bonito de estimação.

Delém, dem! dem!... O sr. Ouvidor,
Representante de Felipe IV,
Já vem subindo pelo Cubatão.
O dr. Antonio Rebelo Coelho
Vem nesta vila fazer correição.

Delém! dem! dem!... São Paulo nos acuda!
Se agita a Municipalidade,
Ouvidor-geral não dorme no chão!
Gonçalo Pires não quer emprestar
Cama cobertor lençol e colchão.

Mas os vereadores são bons paulistas
E Francisco Jorge, o procurador,
Recebe da Câmara autorização:
Trará a cama de Gonçalo Pires,
Ele que deixe-se de mangação!

Gonçalo Pires resmunga, peleja,
Mas a autoridade é da Autoridade,
Lá vêm pelas ruas em procissão,
Cobertos de olhos relampeando inveja
Cama cobertor lençol e colchão.

Que úmido frio... Das várzeas em torno
Da noite vazia que não tem fim
Dissolve as casinhas a cerração...
O Ouvidor-geral sonha em cama boa
E Gonçalo Pires dorme no chão.

Delem! dem! dem!... O Ouvidor vai-se embora.
Sai mais festejado que quando entrou...
A Câmara impa de satisfação.
Mas os vereadores são bons paulistas:
— Que entregue-se a cama com prontidão.

Gonçalo Pires rejeita o bem dele.
Não dorme em cheiro de ouvidor-geral...
Se reune a Câmara em nova sessão.
— Lave-se o lançol! Indica o notário.
Qual! Gonçalo empaca no rejeição.
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Sete anos levam nessa pendenga
A Câmara paulista e Gonçalo Pires,
Paulista emperrando, não cede não.
E a História não sabe que fim levaram
Cama cobertor lençol e colchão.

A cama surge como o novo que chega e muda os costumes do ambiente.

Essa mudança também ocorre quando certas autoridades chegam às cidades e, a

fim de garantir uma melhor estadia, todo o ambiente se volta para atender ao

conforto do visitante.

O poeta também insere neste poema a perspectiva da desigualdade social,

mas num sentido diferente daquela do poema anterior. Aqui, a temática está voltada

para o jogo de poder: a princípio, quem pode mais é Gonçalo Pires, que tem

condição de possuir um objeto de luxo e desejado por muitos, uma cama,

inacessível aos demais a sua volta; depois, com a chegada do Ouvidor, figura de

posição social mais elevada, o objeto é retirado da posse daquele que é inferior

socialmente. Cria-se assim uma hierarquia: primeiro vem o povo, que nada possui;

depois a figura de Gonçalo Pires, que possui um elemento moderno, a cama; e, por

fim, a autoridade do Ouvidor, que retira o pouco de Gonçalo Pires, sua cama.

Nesse caso, deve-se levar em consideração o fato de Mário introduzir um

elemento moderno em sua poesia como instrumento para tratar da desigualdade

social existente, da divisão de classes, do jogo de poder: preocupações sociais que

serão melhor problematizadas no decênio seguinte da literatura brasileira,

considerando a década em questão. Sob a forma de uma modinha, um gênero que

se tornou tão popular, Mário expõe a realidade do país e, com isso, as

manifestações da cultura popular condensam, mais uma vez, aspectos que dão

conta da verdadeira expressão do Brasil.

O último poema onde encontramos marcas da oralidade na obra Clã do jabuti

pertence ao grupo DOIS POEMAS ACREANOS, dedicado a Ronald de Carvalho.

Sob o título de Acalanto do seringueiro o poema pode ser considerado o mais

significativo da obra.15 O poeta expressa a sua vontade em se familiarizar com o

brasileiro, sair de sua redoma de livros, de intelectualidade, e ir buscar o verdadeiro

país, que não está nos textos considerados clássicos da literatura, mas que está no
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modo de vida dos brasileiros, nas manifestações de sua gente e na cultura de seu

povo.

ACALANTO DO SERINGUEIRO

Seringueiro brasileiro,
Na escureza da floresta
Seringueiro, dorme.

Ponteando o amor eu forcejo
Pra cantar uma cantiga
Que faça você dormir.
Que dificuldade enorme!
Quero cantar e não posso,
Quero sentir e não sinto
A palavra brasileira
Que faça você dormir...
Seringueiro, dorme...

Como será a escureza
Desse mato-virgem do Acre?
Como serão os aromas
A macieza ou a aspereza
Desse chão que é também meu?
Que miséria! Eu não escuto
A nota do uirapuru!...
Tenho de ver por tabela,
Sentir pelo que me contam,
Você, seringueiro do Acre,
Brasileiro que nem eu.
Na escureza da floresta
Seringueiro, dorme

Seringueiro, seringueiro,
Queria enxergar você...
Apalpar você dormindo,
Mansamente, não se assuste,
Afastando esse cabelo
Que escorreu na sua testa.
Algumas coisas eu sei...
Troncudo você não é.
Baixinho, desmerecido,
Pálido, Nossa Senhora!
Parece que nem tem sangue.
Porém cabra resistente
Está ali. Sei que não é
Bonito nem elegante...
Macambúzio, pouca fala,
Não boxa, não veste roupa
De palm-beach... Enfim não faz
Um desperdício de coisas

15 Mais uma vez, o poema será transcrito na sua totalidade, a princípio pela importância no conjunto da obra, e
também pela significação enquanto expressão do sentimento que Mário tinha diante do país, e ainda da angústia
que se deixa entrever nos versos diante da consciência de seu papel na sociedade.



69

Que dão conforto e alegria.

Mas porém é brasileiro,
Brasileiro que nem eu...
Fomos nós dois que botamos
Pra fora Pedro II...
Somos nós dois que devemos
Até os olhos da cara
Pra esses banqueiros de Londres...
Trabalhar nós trabalhamos
Porém pra comprar as pérolas
Do pescocinho da moça
Do deputado Fulano.
Companheiro, dorme!
Porém nunca nos olhamos
Nem ouvimos e nem nunca
Nos ouviremos jamais...
Não sabemos nada um do outro,
Não nos veremos jamais!
Seringueiro, eu não sei nada!
E no entanto estou rodeado
Dum despotismo de livros,
Estes mumbavas que vivem
Chupitando vagarentos
O meu dinheiro o meu sangue
E não são gosto de amor...
Me sinto bem solitário
No mutirão da sabença
Da minha casa, amolado
Por tantos livros geniais,
“Sagrados” como se diz...
E não sinto os meus patrícios!
E não sinto os meus gaúchos!
Seringueiro, dorme...
E não sinto os seringueiros
Que amo de amor infeliz!...

Nem você pode pensar
Que algum outro brasileiro
Que seja poeta no sul
Ande se preocupando
Com o seringueiro dormindo,
Desejando pro que dorme
O bem da felicidade...
Essas coisas pra você
Devem ser indiferentes,
Duma diferença enorme...
Porém eu sou seu amigo
E quero ver si consigo
Não passar na sua vida
Numa indiferença enorme.
Meu desejo e pensamento
                      (...numa indiferença enorme...)
Ronda sob as seringueiras...
                      (...numa indiferença enorme...)
Num amor-de-amigo enorme...

Seringueiro, dorme!
Num amor-de-amigo enorme...
Brasileiro, dorme!
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Brasileiro, dorme.
Num amor-de-amigo enorme...
Brasileiro, dorme.

Brasileiro, dorme,
Brasileiro... dorme...

Brasileiro... dorme...

De início, a consciência do distanciamento entre o intelectual e o seringueiro,

o trabalhador brasileiro. A vontade de cantar, de acalentar, mas a incapacidade de

sentir a verdadeira ”palavra brasileira”, de “apalpar” o brasileiro. O interesse em

conhecer as particularidades da região, talvez na tentativa de uma aproximação, de

experimentar todas as sensações que o companheiro sente:

Ponteando o amor eu forcejo
Pra cantar uma cantiga
Que faça você dormir.
Que dificuldade enorme!
Quero cantar e não posso,
Quero sentir e não sinto
A palavra brasileira
Que faça você dormir...
Seringueiro, dorme...

Como será a escureza
Desse mato-virgem do Acre?
Como serão os aromas
A macieza ou a aspereza
Desse chão que é também meu?
Que miséria! Eu não escuto
A nota do uirapuru!...
Tenho de ver por tabela,
Sentir pelo que me contam,
Você, seringueiro do Acre,
Brasileiro que nem eu.
Na escureza da floresta
Seringueiro, dorme

Seringueiro, seringueiro,
Queria enxergar você...
Apalpar você dormindo,
Mansamente, não se assuste,
Afastando esse cabelo
Que escorreu na sua testa.

Desse início frustrante, Mário passa a tentar uma identificação com o

seringueiro, a partir de elementos da História e de características da vida política e
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econômica do Brasil. Mas logo volta a constatação de que o escritor está longe da

realidade desse cidadão nacional. E os seus livros geniais, que tanto lhe ensinaram,

se transformam agora em redutos de vãos conhecimentos, incapazes de fornecer

qualquer dado sobre a sua amada terra:

Seringueiro, eu não sei nada!
E no entanto estou rodeado
Dum despotismo de livros,
Estes mumbavas que vivem
Chupitando vagarentos
O meu dinheiro o meu sangue
E não são gosto de amor...
Me sinto bem solitário
No mutirão da sabença
Da minha casa, amolado
Por tantos livros geniais,
“Sagrados” como se diz...
E não sinto os meus patrícios!
E não sinto os meus gaúchos!
Seringueiro, dorme...
E não sinto os seringueiros
Que amo de amor infeliz!...

Por fim, vem a promessa de tentar não passar de forma indiferente na vida

desse brasileiro que surge no poema como representação de toda a nação. O

reconhecimento do intelectual como um companheiro consciente de seu papel, e do

trabalho que precisa realizar:

Nem você pode pensar
Que algum outro brasileiro
Que seja poeta no sul
Ande se preocupando
Com o seringueiro dormindo,
Desejando pro que dorme
O bem da felicidade...
Essas coisas pra você
Devem ser indiferentes,
Duma diferença enorme...
Porém eu sou seu amigo
E quero ver si consigo
Não passar na sua vida
Numa indiferença enorme.
Meu desejo e pensamento
                      (...numa indiferença enorme...)
Ronda sob as seringueiras...
                      (...numa indiferença enorme...)
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Num amor-de-amigo enorme...

Sobre essa necessidade de sentir como o seringueiro, representante do

homem simples de seu país, Lopez (1983, p. 127, grifos do autor) considera que o

poeta não “mais acompanha, sofrendo com e pelos outro”, mas sofre por ele mesmo,

“é ele o marginalizado no instante em que desvenda e compara seus impulsos e

sensações aos que adivinha na alma dos entes [...]. Chega perto do pobre e o vê...

rico!”. A riqueza do homem simples e pobre, sofredor, que possui a significação mais

pura de seu país.

Por meio de um acalanto, com toda a caracterização dessa manifestação da

cultura popular – principalmente o tom adormecedor – Mário expressa seu

posicionamento diante do país e a vontade de ir a fundo na brasilidade. O acalanto

vem para acalmar, adormecer, entoar o sono do brasileiro, numa tentativa de

mostrar que há alguém que se preocupa com ele, que está ciente do papel do

intelectual diante da situação do país. Esse poema figura como uma síntese de tudo

de nacional que o poeta quis e imprimiu tão conscientemente em seu Clã, tendo

como pano de fundo a tradição da cultura popular brasileira.

Os demais poemas da obra, O poeta come amendoim, Rondó pra você,

Viuvita, Lembranças do Losango Cáqui, Sambinha, Arraiada, Tempo das

águas, Paisagem n. 05 e Descobrimento, não apresentam a oralidade de uma

forma significativa, considerando sua importância no âmbito da cultura popular.

Entretanto, esses poemas contribuem para formar o todo do livro, a

representatividade da produção enquanto cristalização da procura por elementos

mais marcadamente nacionais, a preocupação em se produzir uma arte voltada para

as particularidades do país, a fim de que se pudesse reproduzir ou explicitar nas

obras aquilo que pesava para o intelectual brasileiro na época em questão: a busca

pela verdadeira expressão brasileira, a brasilidade. Todos os poemas da obra têm

uma perspectiva nacional, a maioria de expressão das várias culturas do país. Essa

perspectiva passa pelas manifestações da cultura popular (objeto tido como mais

característico do Brasil, na época em questão), mas também pela declaração de

amor ao país (O poeta come amendoim), pela morena Rosa com “a boniteza a

faceirice” (Rondó pra você), pela cena da viuvinha que espera o bonde (Viuvita),

pela conversa da ítalo-brasileira com a áfrico-brasileira no meio da rua (Sambinha).
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Sendo assim, Clã introduz a essência dessa tão almejada brasilidade, que tão

marcadamente acompanhou os interesses de seu autor, Mário de Andrade.

A partir das leituras dos poemas, poderia se pensar que há na obra uma

dualidade estilística, uma dualidade de discursos. Mário possui, como já explicitado,

um distanciamento em relação às manifestações da cultura popular, tendo em vista

que o contato direto, a vivência, só viria depois nas suas já referidas viagens. De

acordo com Candido (1972, p. 803), o fator decisivo é, no entanto, o “revestimento

ideológico” do autor. Como vimos em Mário, há nele uma preocupação consciente

de seu desempenho como intelectual ante a realidade social de seu país. Nesse

sentido, se dissolve nos poemas do autor aquele distanciamento de outrora.

Candido (1972, p. 803) considera ainda que deve haver uma mediação, de maneira

que o “homem culto” possa se dissolver no “homem rústico”, “assegurando uma

identificação máxima com o universo da cultura rústica” – no caso, diga-se a cultura

popular. Apesar de não haver a vivência, o distanciamento é minimizado pela

identificação do poeta com os aspectos trabalhados, um traço da consciência

daquele que via no encontro com as formas populares – quer pelo contato direto ou

pela pesquisa de gabinete – o melhor caminho para se conhecer o Brasil.

Posteriormente se verá que em Catimbó Ascenso Ferreira opera justamente pelo

lado da aproximação, tendo contato direto, vivência com o ambiente pernambucano

onde cresceu.

A relação entre a moderna literatura nacional e a tradição da oralidade na

poesia fica evidente nos poemas acima, por meio da apropriação que o poeta

efetuou, quebrando paradigmas conceituais em relação ao folclore, e elevando

elementos tidos até então como impossíveis de adquirir um caráter literário, uma

roupagem moderno-literária. A acomodação que Mário faz dos elementos dessa

tradição mostra a sua consciência diante da produção literária. O momento de

concepção de um texto é algo bem íntimo, pessoal, entretanto em Mário destaca-se

justamente a capacidade, diante de uma situação de particularidade, de apresentar

um pensamento coletivo a que Schwarz (1981, p.15) chama de “momento

antiindividualista”, caracterizando uma das atitudes fundamentais do psicologismo na

poética de Mário de Andrade. Nesse sentido, Schwarz (1981, p. 15) considera que

se trata de poder mesmo desaparecer o “lirismo individual” em detrimento “de uma

fonte de emoção coletiva, o folclore”. A tentativa de superação pessoal, e

consequentemente coletiva, ante problemas cuja resolução era urgente, irá
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acompanhar o poeta até as suas últimas produções, demonstrando que esse

momento específico de nossa literatura não significou apenas, para Mário, um

instante fugaz, uma visita pitoresca a um Brasil desconhecido, mas o início de um

trabalho de lavrador, que planta e sempre espera pacientemente pela colheita dos

bons frutos – nesse caso, o fruto da importância da obra enquanto elemento

representativo nas discussões sobre o Brasil.
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4 ENTRE VERSOS E MÚSICAS DE CATIMBÓ: ASCENSO FERREIRA, O

MODERNISMO E O REGIONALISMO

A realidade do Movimento Modernista em São Paulo e no Rio de Janeiro era

bem diferente daquela encontrada em outras cidades do país. À luz da época em

questão, esses centros possuíam ligações diretas com tendências da literatura

mundial – ou européia – como em nenhum outro lugar do Brasil, fato que vinha

desde séculos atrás, tendo em vista a história nacional. Assim, esse contato permitia

aos intelectuais daqui a produção em sintonia com desdobramentos artísticos

externos. Dessa forma, a partir de renovações artísticas que se desenvolviam na

Europa é que se partiu rumo a uma renovação local, aproveitando o que de melhor

havia para se encaixar na nossa realidade – processo que seria aprofundado pelo

movimento antropofágico na segunda metade da década de 1920.

Considerando tais aspectos, por volta de 1924 o Modernismo se ramifica em

outras regiões do país. Em Pernambuco esse movimento encontra uma resistência

peculiar que leva a província a se tornar referência para todo o Nordeste e se

destacar como precursora de um movimento que caminhava a passos um tanto

quanto distintos das idéias modernistas.

Nos anos 1920, Pernambuco se encontra envolvido com duas vertentes

artísticas importantes: o modernismo e o regionalismo. A predisposição para uma

mudança, a valorização de aspectos locais, vinha num sentido crescente entre os

intelectuais da região. Contudo, a realidade do movimento que eclodiu no Sul era

bem distinta daquela vivenciada em Pernambuco, especificamente em Recife – o

que, de início, criou certa resistência por parte dos seus intelectuais:

Pode-se em síntese, afirmar que havia em Pernambuco, no início dos anos
20, um espírito predisposto para a valorização das realidades locais.
Percebe-se ainda o quanto era difícil, embora houvesse, em germinação,
uma abertura para a mudança, o campo para nele se difundir um
movimento surgido no Sul, como é o caso do modernismo, em condições
totalmente diferentes. E pode-se ainda constatar, e aqui com mais
evidência, a necessidade absoluta que se fazia de uma mudança, de uma
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renovação. Algo de novo era desejado como uma força destinada a sacudir
do sono e da inércia a vida cultural provinciana. (AZEVÊDO, 1984, p. 32)

Azevêdo (1984, p. 95) considera que esse traço regionalista, a “chamada para

o regional”, constitui um aspecto sempre presente em nossa literatura, sendo

encarado como uma ideologia e, nesse sentido, “tendo os seus riscos, limites e

valores”.16 Sendo assim, não é de se estranhar que o movimento modernista tenha

adquirido uma faceta um tanto quanto característica em Pernambuco. Levando-se

em consideração que a chamada para o dado local, como tendência nacional para a

valorização das nossas particularidades, já vinha se desenvolvendo e encontrando

nesse movimento um pilar importante, o que se deve entender é que o modernismo

ganhou em Pernambuco um novo impulso, em conjuntura diferente daquela do

Centro-Sul do país. Era necessário considerar, então, o projeto de fazer com que a

região pudesse ir adiante com seu ideal de expressão pretendido. Observa-se,

assim, que da mesma forma como ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro em

relação às idéias provenientes da Europa, na referida província fez-se um

apanhamento daqueles aspectos que eram mais relevantes aos seus propósitos –

essa comparação dá uma noção da disparidade que ocorria no país em se tratando

das suas regiões, disparidade que em princípio será revelada num plano cultural e,

posteriormente, num plano mais social nas obras.

Tido como o maior responsável pela difusão do Movimento Modernista na

região, Joaquim Inojosa traz para Recife, centro cultural do Nordeste, as idéias que

fervilhavam o Sul do país. Por meio do 1° Congresso Internacional de Estudantes,

em agosto de 1922, uma comitiva sai de Pernambuco liderada pelo jovem Inojosa. O

intelectual terá o primeiro contato com as idéias futuristas no Rio de Janeiro e,

depois, partirá em direção a São Paulo, onde se encontra com os principais nomes

do novo movimento. Os esforços foram os maiores possíveis para que a nova

tendência artística fosse introduzida no cenário local. Quando chega a sua terra,

Inojosa inicia uma série de artigos, no jornal A Tarde, de Recife – o primeiro deles,

Que é futurismo, de 1922 – onde vai apresentando o novo pensamento aos

pernambucanos. A necessidade primordial era fazer com que a mensagem do

16 Esta pesquisa tomará como referência Neroaldo Pontes de Azevêdo para as discussões em torno dos
desdobramentos do Movimento Modernista e Regionalista em Pernambuco. A análise coesa que Azevêdo
desenvolveu, enxergando ambos os movimentos sob um prisma nacional, possibilita uma interpretação coerente
e esclarecedora dos fatos.
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movimento chegasse a Pernambuco, mesmo que não fosse possível, ainda, assumir

um posicionamento:

O jovem pernambucano estava de todo contagiado pelo entusiasmo dos
paulistas. Seu comportamento é o de um convertido, logo ungido apóstolo,
predestinado a pregar entre os ‘gentios’ a mensagem do ‘credo novo’. O
deslumbramento impedia-o de assumir uma posição crítica diante dos fatos
que presenciava, diante das idéias que assimilava. Não importava discutir o
conteúdo da mensagem ou, quem sabe, a sua aplicabilidade em outra
situação que, em verdade, era de todo diversa daquela que ele via em São
Paulo. Importava apenas difundir a nova mensagem, consubstanciada,
para Inojosa, na tarefa de destruir o passadismo. [...] E é isso que fará tão
logo chegue a Pernambuco.  (AZEVÊDO, 1984, p. 36)

As reações não demoram muito a surgirem, e se traduzem em insultos das

mais variadas formas ao jovem intelectual que insere na região a dualidade entre

“passadistas” e “futuristas”, termos que serão bastante utilizados na imprensa a

partir de então (AZEVÊDO, 1984, p. 37). Daí em diante, o caminho vai se tornando

cada vez mais árduo, com algumas adesões importantes, a criação de uma revista

literária destinada às produções modernistas denominada Mauricéia (1923) –

referência ao primeiro livro do modernismo nacional, Paulicéia desvairada (1922) –,

que apesar da curta duração que teve foi significativa em vista da necessidade de

um veículo que difundisse os novos ideais. Depois, por volta de 1924, viria a

plaquete A arte moderna, que com ares de manifesto agitaria ainda mais os ânimos

na província, trazendo para a ordem do dia as discussões sobre o futurismo e,

conseqüentemente, sobre o modernismo.

Para Inojosa, o futurismo significava a destruição do passadismo. É certo que

o jovem intelectual não se preocupou em questionar ou entender o sentimento

modernista da época, pregando de forma radical uma nova perspectiva que

contrariava uma corrente de idéias muito forte no Nordeste brasileiro. Daí a

resistência e o entrave criados diante de aspectos que não vinham acompanhados

de sugestões concretas para consolidar essa nova proposta artística. A ausência de

concretude talvez tenha sido a responsável pela rejeição que se verificou em

Pernambuco:

O fato é que tal mensagem, compreendida como futurista, não era
acompanhada de sugestões concretas que pudessem alimentar com um
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conteúdo novo a nova forma de arte preconizada. Essa ausência de
propostas diretas deverá ter sido responsável, entre outras coisas, pela
acolhida em geral polêmica, quando não zombeteira, que se deu aos
primeiros anúncios do modernismo em Pernambuco e, a partir daí, no
Nordeste em geral. (AZEVÊDO, 1984, p. 174)

Essa resistência se verificou nas mais variadas regiões onde o modernismo

deu seus primeiros sinais. Contudo, considerando que o Nordeste era uma região

que permanecia, pela sua história, ainda muito atrelada às questões passadistas, a

relutância se verificou de uma forma mais considerável. Posteriormente se verá

também, de acordo com a história, que mesmo o posicionamento de Inojosa diante

da reação nacionalista, que se observa pós-1924, “não consegue fugir a uma noção

exaltada de patriotismo, beirando quase a xenofobia” – visão mais uma vez

deturpada (AZEVÊDO, 1984, p. 80). Apesar de não se aprofundar nessa nova causa

modernista, fica claro que o intelectual não conseguiu alcançar a noção de

nacionalismo formulada por Mário de Andrade, cuja “lição oferecia pistas novas

àqueles que se preocupavam com a renovação da arte em Pernambuco, deixando-

lhes a tarefa de pensar o que significava ser brasileiro no Nordeste”, diferente de ser

brasileiro no Sul (AZEVÊDO, 1984, p. 76).

Note-se, nesse primeiro momento de discussões, que o conhecimento de

fatos ligados ao modernismo chega ainda em 1922 a algumas regiões do Brasil. De

fato, intelectuais de outras localidades, como Minas Gerais, Rio Grande do Norte e

Rio Grande do Sul mantinham correspondências com os sulistas, e estavam cientes

dos acontecimentos iniciados com a Semana de fevereiro de 1922. Entretanto,

considera-se que o momento pós-1924 é uma ocasião de abertura das fronteiras

regionais para a questão modernista em virtude, clara e principalmente, dessa nova

perspectiva nacionalista liderada por Mário e por Oswald de Andrade através da

divulgação dos Manifestos.

Na adesão de intelectuais pernambucanos ao novo movimento de idéias

artísticas, Joaquim Inojosa conta com a participação de Ascenso Ferreira. E é

justamente o poeta de Catimbó que será o responsável pela continuidade das

ligações de Pernambuco com o modernismo, a partir do contato que tinha com

intelectuais do Sul.

Novo responsável pela divulgação modernista, Ascenso Ferreira era um poeta

ainda preso ao gosto parnasiano quando começa a se deixar envolver pelas idéias

futuristas de Inojosa. Apesar dos bons olhos, Ascenso ainda se sentia receoso com

essa nova forma de fazer literário. A 21 de setembro de 1924, com o poema de
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versos heterométricos Salomé, divulgado na página literária do Jornal do

Commércio, o poeta dá vestígios do rompimento que se processaria com os

cânones da literatura nacional. Até que, em 1925, a visita de Guilherme de Almeida

dá fim às resistências do pernambucano, que se vê entusiasmado com as boas

novas que o amigo traz do Sul. Já apontava, nesse período, a nova atitude

modernista voltada para a (re)descoberta do Brasil. É justamente a consciência do

dado local que atrai a atenção dos passadistas, chamando-os para o reforço da

temática regional.

Nesse mesmo período dá-se início ao movimento Regionalista, que em

nenhum momento fará referência a uma integração das regiões entre si. O

movimento deixava entrever a posição de defesa dos valores nordestinos, dos

costumes, como preocupação primordial. Tendo em vista esse novo posicionamento

dos passadistas, vem então a criação do Centro Regionalista do Nordeste, em 1924,

e a realização do Congresso Regionalista do Nordeste, em 1926. É nesse momento

que a atitude de Ascenso Ferreira se destaca diante da oposição entre modernistas

e regionalistas em Pernambuco – fato que terá em Catimbó uma representatividade.

A preocupação central do Congresso era a reestruturação dos valores

tradicionais do Nordeste, com destaque para a defesa de patrimônios tidos como

caracterizadores dessa tradição e das cidades nordestinas. A visão é a de

intelectuais conservadores, que desejam reviver as glórias do passado de sua região

– leia-se a época da cultura do açúcar. Nesse sentido, as realidades da pressa, da

rapidez e da velocidade – sinônimos do moderno, de São Paulo – eram encaradas

como influências que desvirtuavam o caminho que se deveria seguir. O regionalismo

era então de natureza estática, e não demorou muito para que a proposta de

isolamento, a idéia de bairrismo, tomasse forma. Esse saudosismo, que se

instaurara, refletia também um posicionamento das classes dominantes da região,

que evocavam o passado como um período mítico, idealizado, daí o espaço aberto

para o conservadorismo. E dentro desse conservadorismo, o privilégio do rural sobre

o urbano “acentuando-se, além do mais, aquela atitude bairrista do regionalismo de

ver o Nordeste como a mais brasileira de todas as regiões do país” (AZEVÊDO,

1984, p. 174).

A situação que se tinha era então a seguinte: de um lado, os modernistas,

que tinham em mente a necessidade de extrair do passado aquilo de essencial na
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tarefa de criação de uma arte mais nacional; de outro, os regionalistas; e entre eles

dois, Ascenso Ferreira.

Entre os escritores, poetas e prosadores modernistas, o Congresso não foi

bem recebido, como convinha. Nenhum deles participou do evento, à exceção de

Ascenso Ferreira, que tinha relação com os regionalistas, e recitou poemas “ouvidos

a título de recreação”: Samba, Sertão e Catimbó, Maria Burralheira e Lampião

(AZEVÊDO, 1984, p.160).

O posicionamento dos paulistas diante das realizações regionalistas em

Pernambuco pode ser explicitado pelos comentários de Mário de Andrade. Em carta

a Luís da Câmara Cascudo, o poeta de Clã do jabuti, comenta sobre a pregação

regionalista, logo depois da criação do Centro (1924) e antes da realização do

Congresso Regionalista do Nordeste (1926) – que já estava em preparação. É

justamente sobre o Congresso que na carta, datada de novembro de 1925, Mário

sentencia:

[...] Em tese sou contrário ao regionalismo. Acho desintegrante da idea [sic]
de nação e sobre este ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado.
Além disso fatalmente o regionalismo insiste sobre as diferenciações e as
curiosidades salientando não propriamente o caracter individual psicológico
duma raça porém os seus dados exóticos. Pode-se dizer que exóticos até
dentro do próprio país, não acha? É certo no entanto que regionalismo bem
entendido traz benefício grande sobre o ponto-de-vista da própria
discriminação dos caracteres gerais psicológicos e outros dum povo. [...]
Acho o programa um pouco acanhado e além de regionalista regionalizante
o que é um perigo. Entre as teses dos ‘Problemas econômicos e sociais’
vocês se esqueceram inteiramente do Brasil o que acho positivamente um
erro. A primeira de todas as teses devia ser: Contribuição do Nordeste para
a constituição da Brasileiridade psicológica, econômico-social, lingüística e
artística. (ANDRADE, M., 1991 apud ARAÚJO, 1997, p. 25-26)

Ascenso Ferreira é a figura mais representativa do modernismo em

Pernambuco, e tinha laços estreitos com o movimento regionalista: é nesse ponto

que a obra do autor se torna tão peculiar. Ascenso mantinha contato com Mário de

Andrade e estava a par da noção de nacionalismo que o amigo do Sul pregava. No

entanto, não desprezava as questões levantadas pelos seus conterrâneos em torno

da necessidade de se voltar para os elementos da terra. Ao que parece, Ascenso

entendia que deveria existir nos provincianos um espírito crítico, diante das idéias

que vinham de fora – do Sul. A valorização e a preservação dos aspectos da cultura
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popular da região vinham como resposta ao possível acanhamento por que passava

o espírito provinciano na época em questão (AZEVÊDO, 1984). Assim, o poeta tinha

em mente o compromisso com a sua terra, com os elementos que, de fato, deveriam

ser apreciados e revelados ao resto do país; mas não se podia negar a relevância

da proposta nacionalista de Mário, como oportunidade ímpar na concretização de

uma literatura tipicamente brasileira.

A consolidação desse compromisso é o que se vê em Catimbó. Os aspectos

da terra vêm com o traço regionalista que tanto se proclamava, e a composição

poética, na sua forma livre e com o ritmo que a tornaria tão próxima das

manifestações populares nordestinas, garantiriam à obra o casamento perfeito entre

duas correntes que caminhavam em lados opostos do tempo.

4.1 OS POEMAS

Quando foi publicado, em 1927, Catimbó apareceu como uma boa surpresa

no cenário da literatura nacional. O compromisso de Ascenso Ferreira com duas

tendências tão importantes da literatura brasileira na década de 1920 imprimia à

obra uma característica de inovação.

Os comentários acerca de Catimbó, que surgem na revista Verde, dizem

respeito ao ritmo e ao cheiro da terra pernambucana que o poeta deixa exalar em

seus poemas. As duas análises encontradas na revista datam de dezembro de 1927

e têm por autores Rosário Fusco e Francisco Inácio Peixoto. As críticas, à luz da

época, já apresentam características significativas da obra de Ascenso Ferreira,

dentre elas o sentimento de brasilidade mais nativista, atestando o compromisso do

poeta com a cultura nordestina e com determinados aspectos do modernismo

brasileiro.

O livro é recebido com bastante êxito pelos Verdes, entusiasmados com a

presença da cor local em manifestações literárias nacionais. É justamente essa cor

local pernambucana que a um só tempo causa exaltação e perigo. O perigo, a que já

se referiu Mário, é o da repetição constante desses aspectos ligados à região,

culminando com uma exacerbação dos elementos pernambucanos, o que geraria

uma atitude puramente regionalista:
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[...] Sob o ponto de vista social é um livro deletério, quintessenciando o
regionalismo até o máximo outra vez e caindo num particularismo
exclusivista quase bárbaro. No Pará, em Minas, em Mato Grosso, no Rio
de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, etc. Catimbó é um livro
exótico. Direi apenas para melhorar a expressão, que é livro fraternalmente
exótico. (ANDRADE, M., 1995, p. 20)

De acordo com o paulista, “se pode falar que em Catimbó tem uma ausência

trágica de Brasil” e a pregação regionalista é elevada mais uma vez ao seu máximo

“caindo num particularismo exclusivista quase bárbaro” (ANDRADE, M., 1995, p. 20).

A crítica de Rosário Fusco à obra é branda, deixando de lado esse aspecto

perigoso do livro. Nela destaca-se a melodia dos versos de Ascenso, ao modo das

trovas populares sertanejas, e os aspectos folclóricos da região. De acordo com

Fusco (1927, p. 23, grifo do autor),

Ascenso Ferreira deve ter sido um apaixonado cantador de desafios. E por
isso mesmo que ele trouxe pra sua nova tendência poética aquela melodia
gostosa que há nas trovas populares sertanejas, [...] a monotonia sertaneja
rítmica dos versos por meio de métricas artificiais e rimas mais ou menos
premeditadas. [...] Livro brabo, movimentado, de um pronunciado
sentimento nativista de brasileirismo, Catimbó vem concorrer
magnificamente pra o maior desenvolvimento de nosso folklore. A poesia
inteira de Ascenso é uma toada cabocla. Suas poesias foram feitas pro
ouvido. Cantantes.

Essa poesia que fala da terra também chamou a atenção de Francisco

Ignácio Peixoto que destacou justamente o trato que Ascenso faz das

particularidades de Pernambuco como o maracatu, o carnaval e o bumba-meu-boi.

Peixoto (1927, p. 26) considera ainda que o livro é original “por um triz”,

evidenciando o “terreno perigoso” onde a obra às vezes se coloca. Utilizando termos

fortes como ”intoleravelmente ridículo”, a crítica clara ao regionalismo é expressa:

Ascenso Ferreira – de Pernambuco – fez em Catimbó uma poesia que por
um triz que eu chamo de original. Não se serviu dela pra falar de
jabuticabas. Nem em maracujás. Nem tampouco parou bestificado diante
de pomares cheios de árvores carregadinhas de frutos vermelhos. Não
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teve sofrimento pra isso. Fez coisa muito melhor. Pegou e foi para o meio
das ruas do Recife espiar a passagem do maracatu, do bumba-meu-boi se
entusiasmando infantilmente em cavalhadas [...]. Ele não teve medo de
declarar bem alto que o carnaval de Recife é o carnaval melhor do mundo.
[...] Tem horas que o poeta descamba para um terreno perigoso. Torna-se
ridiculamente intolerável. Intoleravelmente ridículo. [...] Apesar desses e de
outros deslizes é a poesia de Ascenso forte. Cheia de onomatopéias. De
aliterações. De brilhos. Com vogais que estrondam nos nossos ouvidos.
Poesia entremeada de cantigas populares que tornam ela mais
orquestrada. (PEIXOTO, 1927, p. 26, grifos do autor)

A crítica de Peixoto (1927, p. 26) contém ainda trechos de Os bêbados –

para exemplificar esse momento em que o poeta arranca “ais profundos do fundo do

peito” – considerando-os totalmente sem sentido, “contra-a-mão”, “infantil”, se

referindo à melancolia e ao saudosismo desnecessários que o poeta faz referência

ao citar os bêbados de fim de feira. Entretanto, também cita Minha escola como

resultado bem elaborado de um possível contraste entre o poeta interior Ascenso

Ferreira e o pieguismo que “fica até bem pra variar num livro como o seu sadio e

alegre”. A crítica põe em contraste o poeta que expressa suas emoções diante do

amor que sente pela terra e aquele que se prende a pequenos detalhes, talvez não

tão significativos, engrandecendo-os para revelar ao país a região pernambucana.

É interessante como, tendo em Mário a personalidade mais representativa do

ideal modernista da época, os Verdes acompanham também o posicionamento do

intelectual diante de aspectos relacionados ao regionalismo, tendo sempre em

mente que as regiões do país são distintas e possuem cada qual as suas

particularidades, o que não deve resultar em um culto a determinada região, como

detentora de aspectos que representem melhor o país. A visão que se deve ter é a

do todo, considerando o projeto de nação que se desejava instituir na época. Esses

comentários já dão uma noção da consciência que se estava formando no âmbito do

modernismo nacional.

Ascenso publicará ainda três poemas na revista Verde: um é Mula de padre,

que dedica a Mário de Andrade e mais tarde irá fazer parte de Cana caiana (1939); o

outro é O ‘verde’, publicada no número 4 da revista, ano 1; e por fim há também

Camelots, que consta no número 3, ano 1.

O fato de Catimbó ter sido comentado numa revista de importante circulação

no Brasil da década de 1920 – como era a revista Verde – expressa a importância

que a publicação teve no momento em que se ansiava por obras que tivessem o
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elemento nacional como fonte de criação poética. Apesar de caminhar com os

regionalistas, Ascenso Ferreira conseguiu dar uma solução para o impasse criado

entre as perspectivas modernista e regionalista. O livro foi recebido com entusiasmo,

e os comentários atestam que a obra já apontava a que veio.

Catimbó parece não ter o intuito de ser nacionalista como Clã do jabuti. Não

pretende exaltar particularidades regionais inserindo-as num projeto de nação. O

livro surge enquanto cristalização da tão almejada expressão dos elementos que

fazem parte da cultura popular nordestina, com olhos de quem acredita que tais

elementos são a representação mais pura do ambiente nacional. Rio de Janeiro e

São Paulo são, naquele momento, a representação do moderno, daquilo que evoca

o futuro e dá as costas ao passado e à tradição. Na perspectiva dos regionalistas, o

Nordeste deveria voltar ao passado, pois foi nele que a região viveu seus momentos

mais áureos e se consolidou como parte influente no desenvolvimento do Brasil.

A sutileza do poeta não está presente apenas nesse trato que faz das

peculiaridades da terra. Ascenso inova também quando põe em contraponto

elementos da forma poética que são carros-chefes das estéticas moderna e regional

– o que se vê, por exemplo, na disposição dos seus versos. Aliás, os versos de

Catimbó são bem marcados e a batida que se repete atesta o ritmo dos poemas.

Poemas que são quase músicas e que trazem de volta aquelas palavras amarradas

ritmicamente, com finais no mesmo tom, característica das manifestações musicais

populares. Bandeira (1995, p. 08) chama a atenção para esse modo de produção:

Versos de dez, nove e oito sílabas, funcionando dentro do mesmo ritmo,
bem marcado e batido. Esta passagem, sem preparação, do verso-livre
para os versos metrificados e rimados, de cadência acentuadíssima, no
extremo limite em que o verso já é quase música, constitui a virtude mais
característica da forma tão pessoal de Ascenso Ferreira. Poeta de
inspiração popular, a sua técnica do verso é, no entanto, sutil e
requintadíssima. Costuma-se falar de verso metrificado e verso livre, como
se algum abismo os separasse. Ascenso é o melhor exemplo com que se
possa provar que não existe esse tal abismo. Nos seus poemas, mistura
ele os versos do ritmo mais martelado, os que por isso mesmo os
cantadores nordestinos chamam ‘martelo’, com os versos-livres mais
ondulosos e soltos, com frases de conversa e música pelo meio.

No ambiente dessa inovação poética, é relevante também a intimidade que

Ascenso possui com os elementos da cultura nordestina. A identificação do poeta
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com sua gente, com a vida sertaneja, é o que parece predominar em Catimbó. Os

poemas de Ascenso são espelhos de sua alma que se identifica com o sertanejo de

sua terra, “verdadeiras rapsódias do Nordeste” (BANDEIRA, 1995, p. 09). Essa

identificação fica evidente no ambiente detalhadamente descrito nos poemas, no

sentimento impresso pelo poeta e no encantamento e saudosismo diante de

elementos tão singulares do sertão. Ascenso fala de si, daquilo que vivenciou. Por

isso, talvez, os poemas da obra são tão carregados de sentimentalismo, do indivíduo

que fala com conhecimento de causa. Fala do seu povo, não sob um prisma elitista –

tendo em vista o círculo de amizades do poeta – e sim da gente que constantemente

mantém acesa a chama da cultura popular.

Com título homônimo ao do livro, Catimbó é o poema de abertura da obra, e

não é parte de nenhum dos dois grandes grupos anteriormente destacados (FESTA

e REGIÃO) – ressaltando-se, é claro, a relação com a totalidade do livro. Ascenso já

introduz, com o catimbó, um elemento da cultura popular. No poema se deixa

transparecer o tom, o ritmo do feitiço que está sendo feito, e as vozes do poeta e do

pai-de-santo se confundem:

CATIMBÓ

Mestre Carlos, rei dos mestres,
      aprendeu sem se ensinar...
– Ele reina no fogo!
– Ele reina na água!
– Ele reina no ar!

Por isto, em minha amada acenderá a paixão que consome!
Umedecerá sempre, em sua lembrança, o meu nome!
Levar-lhe-á os perfumes do incenso que lhe vivo a queimar.

E ela há de me amar...
Há de me amar...
Há de me amar...
Como a coruja ama a treva e o bacurau ama o luar!

À luz do sete-estrelo nós havemos de casar!
E há de ser bem perto.
Há de ser tão certo
como que este mundo tem de se acabar...

Foi a jurema de sua beleza que embriagou os meus sentidos!
Eu vivo tão triste como os ventos perdidos
que passam  gritando na noite enorme...

Porque quero gozar o viço que no seu lábio estua!
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Quero sentir sua carícia branda como um raio da lua!
Quero acordar a volúpia que no seu seio dorme...

E hei de tê-la,
hei de vencê-la,
ainda mesmo contra seu querer...
– Porque de Mestre Carlos é grande o poder!
Pelas três-marias... Pelos três reis magos... Pelo sete-estrelo
Eu firmo esta intenção,
bem no fundo do coração,
e o signo-de-salomão
ponho como selo...

E ela há de me amar...
Há de me amar...
Há de me amar...
Como a coruja ama a treva e o bacurau ama o luar!

Porque Mestre Carlos, rei dos mestres,
reina no fogo... Reina na água... Reina no ar...
– Ele aprendeu sem se ensinar...

De origem afro-indígena, segundo Cascudo ([198-?], p. 257), o termo catimbó

significa “cachimbo usado pelo mestre” e se refere a um ritual de magia “com breve

liturgia” que possui um mestre, o pai-de-santo, que “defuma os assistentes com o

fumo do seu cachimbo e recebe o espírito de um outro mestre defunto”. Neste caso,

é o espírito de mestre Carlos que vem atender às súplicas de seu discípulo. Mestre

Carlos é o mais celebrado e generalizado mestre de todos aqueles do catimbó. É

tido por muitos como um deus menino e benfeitor, com grande popularidade no

Nordeste. Mário de Andrade explica a origem do culto ao pequeno:

O mais simpático dos deuses do catimbó, Mestre Carlos, piasote curto na
altura, foi na sombra sagrada de um juremal que recebeu, sem outras
cerimônias, um deus no corpo e adormeceu para sempre. E desde então
virou deus, jesusinho compassivo da crendice nacional, tão caroável que é
o único mestre que permite brincar e rir aos crentes, quando desce nas
sessões. (ANDRADE, M., 1983a, p. 63)

Essa denominação de mestre é utilizada no catimbó tanto para os feiticeiros,

os pais-de-santo, como para os deuses que são invocados. Mário utiliza ainda a

denominação “mestres materiais”, para os primeiros; e “mestres desmaterializados”

para os deuses (ANDRADE, M., 1983a, p. 32). A função dos mestres materiais é a
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de dirigir as sessões de feitiçaria, uma vez que só a eles é dado o poder de abrir tais

sessões e receber em seus corpos os outros mestres - desmaterializados.

O catimbó do poema é realizado para fins amorosos, para a conquista de uma

amada. Além de utilizado para provocar a correspondência amorosa ou apenas

sexual, o feitiço serve também para afastar forças inimigas.

A oralidade surge no poema marcada por meio de travessão. De início, faz

referência ao coro que parece anunciar a vinda ou a presença do mestre – é o que

Cascudo ([198-?], p. 258) chama de “linha”:

– Ele reina no fogo!
– Ele reina na água!
– Ele reina no ar!

Posteriormente há a repetição de uma frase que dá ênfase e traduz o tipo de

força mística que se deseja que tenha o feitiço. Neste caso, aquele que deseja

conquistar a amada, ainda contra a sua vontade, há de tê-la “como a coruja ama a

treva e o bacurau ama o luar” – fazendo uma comparação com crenças afro-

indígenas que envolvem animais.

O poema faz referência também a alguns símbolos como o “sete-estrelo”, as

“três-marias” ou os “três reis magos”, todos relacionados ao poder celeste. Destaca-

se também outro elemento importante na simbologia desses rituais: a jurema. Nos

rituais de feitiçaria pode-se dizer que há uma espécie de culto à figura da jurema.

Com ela se faz uma bebida estimulante, freqüentemente utilizada nas sessões.

Contudo, no catimbó, a jurema é fumada ao invés de bebida – daí a fumaça expelida

pelo cachimbo dos mestres.

Outro ponto importante acerca do poema é a mistura que se observa entre a

voz do poeta e a voz do mestre feiticeiro. Mais uma vez, ao que parece, há o

encontro entre a figura considerada erudita e a outra, popular. Essa comparação

abre possibilidades relevantes de interpretação. O poeta, assim como o pai-de-

santo, também tem um certo misticismo, e enfeitiça com suas palavras. Possui o

poder de provocar a mudança, de intervir em determinadas situações, mesmo que

isso passe apenas pela crença de seus seguidores. Talvez o poeta quisesse afirmar

que, no âmbito geral das discussões da época, essa mudança incluía também a
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situação literária que ele desejava mudar com o poder que possui de enfeitiçar com

suas palavras.

Após Catimbó, o poema que segue é Sertão. Nele se destaca a imagem do

vaqueiro tangendo a boiada pelo sertão adentro.

SERTÃO

Sertão! – Jatobá!
    Sertão! – Cabrobó!
– Cabrobó!
– Ouricuri!
– Exu!
– Exu!

Lá vem o vaqueiro, pelos atalhos,
tangendo as reses para os currais...

Blém... blém... blém... cantam os chocalhos
dos tristes bodes patriarcais.

E os guizos fininhos das ovelhinhas ternas:
dlim... dlim... dlim...

E o sino da igreja velha:
bão... bão... bão...

O sol é vermelho como um tição!

Lento, um comboio move-se na estrada,
cantam os tangerinos a toada
guerreira do Tigre do sertão:

“É lamp... é lamp... é lamp...
é Virgulino Lampião...”

E o urro do boi no alto da serra,
para os horizontes cada vez mais limpos,
tem qualquer coisa de sinistro como as vozes
dos profetas anunciadores das desgraças...

– O sol é vermelho como um tição!

– Sertão!
– Sertão!

Como parte do grupo REGIÃO, a cena de mais um dia na vida do sertanejo é

o que se vê no poema: as árvores, o vaqueiro, o sol tórrido, as reses, as ovelhas, o

comboio, o urro do boi. O passar do dia, o sol que fadiga e castiga, o horizonte sem

fim e sem perspectivas, elementos introduzidos no poema de forma bem ritmada e
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que garantem um aspecto real ao cenário que se propõe mostrar. O uso de

onomatopéias para indicar o som que produz o caminhar dos animais e do sino da

igreja também contribui para o tom de marasmo presente.

De acordo com Araújo (1997, p. 85), os poemas relacionados à temática da

REGIÃO “têm como procedimento em comum a apresentação de imagens que

propiciam a exaltação de valores regionais”. O autor ainda chama a atenção para os

aspectos estilísticos dos poemas desse grupo como o fato de que “as imagens são

reforçadas pela pontuação no final dos versos, predominantemente exclamativa, e

também pelo uso de adjetivos e substantivos que, nas suas conotações, realçam o

exotismo dos cenários: ‘O sol é vermelho como um tição’” (ARAÚJO, 1997, p. 85).

Outro aspecto relevante é que nos quatro poemas do grupo, há a predominância do

tempo verbal no presente, o que anula de certa forma o tom nostálgico característico

do Regionalismo enquanto valorizador do passado.

Logo no início do poema surgem vozes que ecoam firmes com comparações

à paisagem sertaneja, com termos relacionados ao sertão nordestino na cultura

popular:

Sertão! – Jatobá!
    Sertão! – Cabrobó!
– Cabrobó!
– Ouricuri!
– Exu!
– Exu!

Essas palavras já cristalizam marcas da oralidade presentes no poema,

sendo tais marcas destacadas pelo uso do travessão e das aspas. O termo

“cabrobó” é empregado no Nordeste com a significação de joão-ninguém, no caso o

sertão é terra de joão-ninguém; “jatobá” e “ouricuri” fazem referência a tipos de

plantas, sendo a primeira da família das leguminosas que resiste bem ao calor, e a

segunda, uma espécie de palmeira com cocos pequenos, que sempre caem e

recobrem o chão; e há também “exu”, nome de um orixá que popularmente

representa todas as forças contrárias ao homem, que impede a prosperidade, o

crescimento, espécie de espírito maligno da macumba. O poeta abre seu texto com

elementos que dão a significação do vazio, do abandono, da maldição que parece
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assolar o sertão, diante da situação constante da seca. Todos esses termos surgem

enquanto representativos desse cotidiano, dessa imagem nordestina. É nesse

sentido também que vemos o coro que irrompe a poesia com a toada guerreira do

cangaço:

“É lamp... é lamp... é lamp...
é Virgulino Lampião...”

Lampião surge enquanto ser mitológico que representa toda a resistência e a

força do sertanejo, do nordestino, em meio às adversidades da região. É o herói que

fez justiça ao gênero dos contos populares, com suas próprias mãos.

Ao final temos um dito popular (“O sol é vermelho como um tição!”) e o termo

“sertão”, bem categórico, que se repete parecendo uma justificativa ou mesmo

conformidade diante da cena que se mostrou. É a resposta taxativa a toda a

paisagem ilustrada no poema.

Ao trazer para o seu texto esses aspectos característicos da localidade

representada, Ascenso parece tentar mostrar que, mesmo diante de tão real e triste

quadro, a força que o sertanejo possui – personificado na figura de Lampião –

supera isso e garante até uma beleza melancólica ao ambiente do sertão. No caso

da época em questão, considerando a produção literária, essa temática de

superação e busca da beleza na paisagem local casa bem com a noção de

brasilidade em voga.

Pertencente ao grupo FESTA, O samba é um poema que vem para dar ritmo

a um som produzido pela natureza:

O SAMBA

Os leques das bananeiras tomaram formas humanas
e andam na sala, lentos, a abanar:

“Olha o macaco saruê,
Olha o macaco saruá...”

Mas, pouco a pouco, se vão transformando
em saltos de cabritos alegres, a brincar:

“Lá no meu sertão,
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tem muita quixaba,
que é cumê de caba
também de cristão...”

E agora lembram asas de gavião
adejando, trêmulas, no ar:

“Penera as asas, gavião,
penera as asas, gavião,
penera as asas, gavião,
vai penerar...”

Porém, a vertigem chegou!
Chegaram os ímpetos da ventania;
domina a imagem dos pés-de-vento do sertão...

E a dança, de súbito, mudou:
É como a roca da rendeira quando fia
o fio fino de algodão...

E os corpos são
como esses grandes parafusos de poeira
que o vento levanta furioso no ar...
É o parafuso do samba
cheio das voltas todas que a cantiga dá:

“Olha o Bambo-do-bambo-bambu-bambeiro
olha o Bambo-do-bambu-bambá...
Olha o Bambo-do-bambo-bambu-bambeiro,
do-bambo-bambu-bambeiro,
do-bambo-bambu-bambá...”
Mas a ventania passou!

O parafuso, também, já não gira vertiginoso pelo ar...

Os leques das bananeiras, de novo tomaram formas humanas
e andam na sala, lentos, a abanar:

“Olha o macaco saruê,
olha o macaco saruá...”

É o som que as folhas das bananeiras produzem quando bate o vento que faz

lembrar ao poeta as cantigas de O samba. A cada movimento dos “leques das

bananeiras” surgem novas formas que cantam e dançam ao som de trechos de

sambas que fazem ecoar. O termo samba pode se referir tanto à dança como à

música. De acordo com Cascudo ([198-?]), o samba é uma dança tipicamente

popular de origem africana, geralmente apresentada em forma de roda e com uma

diversidade de tipos e formas, sendo cultuada tanto em ambientes rurais como

urbanos. Alvarenga (1950) considera o termo sob os dois aspectos – de dança e de

música. O termo samba vem da palavra semba e é a denominação africana da
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umbigada – referência à outra dança também de origem africana. Como gênero

musical, o samba embala muitos carnavais do Brasil, sendo proveniente do Rio de

Janeiro, onde pelo rádio e disco se espalhou por todo o país. É o ritmo desse gênero

que Ascenso tenta imprimir no seu poema.

As marcas da oralidade aparecem por meio de aspas e surgem nos diversos

coros que entoam os trechos de sambas trazidos da cultura popular pelo poeta:

“Olha o macaco saruê,
Olha o macaco saruá...”

[...]

“Lá no meu sertão,
tem muita quixaba,
que é cumê de caba
também de cristão...”

[...]

“Penera as asas, gavião,
penera as asas, gavião,
penera as asas, gavião,
vai penerar...”

[...]

“Olha o Bambo-do-bambo-bambu-bambeiro
olha o Bambo-do-bambu-bambá...
Olha o Bambo-do-bambo-bambu-bambeiro,
do-bambo-bambu-bambeiro,
do-bambo-bambu-bambá...”

Esses trechos de sambas dão o tom ao poema e completam a batida que o

poeta deseja imprimir em seu texto. Uma das formas do samba é a que possui um

estribilho entoado pelas vozes populares que participam da roda e Ascenso traz

esse elemento em O Samba repetindo os versos “olha o macaco saruê/olha o

macaco saruá”.

Apesar de trabalhar predominantemente com aspectos da cultura nordestina,

Ascenso traz também elementos significativos da tradição popular nacional. Os

aspectos do sertão estão presentes nos “saltos de cabritos alegres”, nos “pés-de-

vento do sertão”, na “roca da rendeira” e na cultura do algodão. E o samba constitui

uma manifestação popular cultuada em todo o país. Com isso, vemos a pitada
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regional, o culto a elementos da sua terra, e a pitada nacional, o ritmo de um gênero

que possui representatividade em todo o país. Atesta-se então, mais uma vez, o

compromisso do poeta com as duas vertentes em voga na década de 1920 em

Pernambuco: a temática é em torno de um elemento local, porém o elemento

nacional também imprime o traço modernista ao poema – também porque o verso

livre se faz presente.

Depois de O samba segue-se A cavalhada, ainda dentro da temática do

grupo FESTA. Com riqueza de detalhes, o poema recria a beleza e as cores da

cavalhada:

A CAVALHADA

Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
      Roxas,
        verdes,

 brancas,
    azuis...

Alegria nervosa de bandeirinhas trêmulas!
Bandeirinhas de papel bulindo no vento!...

Foguetes do ar...

– “De ordem do Rei dos Cavaleiros,
a cavalhada vai começar!”

Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
      Roxas,
        verdes,

 brancas,
    azuis...

– Lá vem Papa-Légua em toda carreira
e vem com os arreios luzindo no sol!
– Danou-se! Vai tirar a argolinha!

– Pra quem será?
– Lá vem Pé-de-Vento!
– Lá vem Tira-Teima!
– Lá vem Fura-Mundo!
– Lá vem Sarará!
– Passou lambendo!
– Se tivesse cabelo, tirava!...
– Ando beirando!...
– Tirou !!!
– Música, seu mestre!
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– Foguetes, moleque!
– Palmas, negrada!
– Tiraram a argolinha!
– Foi Sarará!

Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
      Roxas,
        verdes,

 brancas,
    azuis...

– Viva a cavalhada!
– Vivôô !!!

– “De ordem do Rei dos Cavaleiros,
a cavalhada vai terminar!"

A cavalhada é uma espécie de corrida de cavaleiros. Mais uma vez

considerando Cascudo ([198-?]), há uma diversidade de formas quando se fala em

cavalhada. A que vemos retratada no poema é a corrida atrás de argolinhas, o

conhecido jogo de argolinhas que desde o século XVI se pratica no Brasil. Uma

argolinha é enfiada num poste, geralmente adornado, e deve ser retirada pela ponta

da lança de um cavaleiro que corre disparado em sua direção. Quando algum dos

participantes consegue tirá-la, a música toca e a multidão que forma o círculo

festeja. A argolinha enfiada na lança é comumente oferecida a alguma autoridade da

região. O vencedor recebe uma fita como prêmio pelo feito. Todo esse cenário, os

cavaleiros, a busca pela argolinha, as fitas que balançam no ar, as bandeirinhas que

adornam o local, a voz que dá início ao jogo, é descrito por Ascenso. Até mesmo o

movimento das fitas ao vento parece estar retratado na maneira como estão

dispostas as palavras que designam as cores das fitas:

Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
Fitas e fitas...
      Roxas,
        verdes,

 brancas,
    azuis...
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No poema há predominância da voz popular. A voz que ecoa entre aspas é a

que comanda o início e o término do jogo e a que surge por meio de travessão

parece ser a do coro que o acompanha. Os nomes que aparecem ao longo das falas

são provavelmente dos cavaleiros que participam da cavalhada, segundo a ordem

de tentativa para a retirada da argolinha.

Ao que tudo indica, a cavalhada é um elemento típico da cultura nordestina.

Ascenso faz questão de expressar da forma mais fidedigna as vozes e o ritual da

cavalhada, daí o poema ser quase todo construído em cima das vozes que dão ritmo

e vida a essa manifestação popular. Esse predomínio do elemento cultural, da

oralidade, atesta que o poeta estava em sintonia com as tendências nacionais do

modernismo brasileiro – que via na oralidade a representação legítima da cultura

popular nacional, apesar de o intuito maior do poeta ser, ao que parece, o de

transportar esse cenário para sua obra, mostrando e valorizando mais uma

peculiaridade local. Novamente o poeta pernambucano traz para o seu texto

aspectos relacionados ao âmbito literário nacional, não ficando distante do

compromisso com o dado local.

O próximo poema cuja oralidade se faz presente é Reisado. Como parte do

grupo FESTA, o poema revela a admiração do eu-lírico por uma mulher:

REISADO

“Gunvernadô destes Brasi,
         dai-me licença pra divirti...”

– “Ô de casa! – Ô de fora!
– Manjerona quem ‘stá aí?

– Ou é um cravo, ou é uma rosa,
ou a fulô do bogari...”

Governadora de meu pensar,
dá-me licença para contar:

Naquele dia, minha formosa,
quando teu vulto, de longe, vi,
disse minh’alma, por ti ansiosa:
ou é um cravo, ou é uma rosa,
ou é a flor do bogari...

Hoje, te mando essa alma ansiosa...
Ai! Se ao senti-la perto de ti,
também dissesses, minha formosa:
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– Ou é um cravo, ou é uma rosa,
ou a flor do bogari...

O reisado é um cortejo com grupos que cantam e dançam para festejar o

Natal e o dia de Reis (06 de janeiro). Segundo Alvarenga (1950, p. 32), a

designação reisado vem de Portugal, “onde existe a forma feminina ‘reisada’”. É

representado em pequenas peças líricas, onde há uma figura que canta e dança e,

entre ela, o coro que chama à cena os personagens da peça. Pela natureza dos

cantos que adota, os reisados podem ser de romances tradicionais portugueses,

romances brasileiros ou cantigas populares – no caso, o poema se refere a um

romance. O trecho

– “Ô de casa! – Ô de fora!
– Manjerona quem ‘stá aí?

– Ou é um cravo, ou é uma rosa,
ou a fulô do bogari...”

seria a chamada para que o personagem masculino entrasse em cena e externasse

os seus sentimentos com relação à sua bela admirada.

Ascenso retira da oralidade uma parte do canto de um reisado, demarcado

por aspas, para a partir daí fazer uma declaração de amor. Ele se apropria do

reisado e seu tom lírico para entrar no ritmo do canto e, cantando, professar a sua

admiração à mulher.

O poeta utilizou uma manifestação popular para introduzir o tom lírico no

poema e, procedendo dessa forma, trouxe para o seu texto um elemento nacional –

o reisado, que é representado em todo o país. O elemento da cultura popular

nacional serviu de arquétipo para que o poeta falasse de suas sensações. É

interessante que diante das várias possibilidades de se criar sob a temática do amor,

Ascenso foi colher nesse elemento características para falar sobre o encantamento

que certa mulher causou ao eu-lírico – o que configura o aproveitamento estético

feito no poema, elevando tal elemento ao nível da moderna literatura nacional.

Ainda dentro da temática do grupo FESTA, o poema seguinte é Bumba-meu-

boi. Um dos mais representativos poemas de todo o livro e inserido diretamente nas
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discussões desta pesquisa, Bumba-meu-boi traz para o texto de Ascenso o

folguedo mais celebrado da cultura popular nacional:

BUMBA-MEU-BOI

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

Na arena a gás iluminada,
aos tombos entra o beberrão...
Mateu castiga na bexigada
e Catirina no sopapão!

– “Ai, que moleza desgraçada!
Acuda... acuda... Capitão!”

– “O freguês que bebe não é bom cristão!
Peia nele, mestre Mateu!”

E o coro canta, em profusão:
“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

Ai! Lá vem os bêbados de amor aos tombos
pela arena do Bumba-meu-Boi da vida!
Que bêbados impertinentes!

Se a mulher era o diabo, pra que bebeu
essa jurema que é o beijo seu!

Se a mulher era o diabo, pra que bebeu
essa jurema que é o beijo seu!

O bumba-meu-boi é um folguedo tipicamente brasileiro e o termo significa

“bate, chifra meu boi” (CASCUDO, [198-?], p. 192). Nesta manifestação da cultura

popular o boi salta, baila e vai de encontro ao povo afim de dispersá-lo. O bumba-

meu-boi é tido também como o único folguedo do Brasil onde constantemente ocorre

uma renovação temática que dramatiza a curiosidade popular, atualizando-a, sem
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que haja qualquer perda do sentido e da tradição – no caso, da temática central da

morte e ressurreição do animal.17

Com uma significação estética e social relevante, o folguedo é geralmente

exibido em meados de novembro até o dia de Reis, pertencendo ao ciclo do Natal –

a exceção da Amazônia, onde se realiza pelas festas de São João. Apesar de

exibido em alguns lugares no período do carnaval, a prática é reprovada pelos

folcloristas mais tradicionais. A apresentação se dá em campo aberto e os seus

personagens e temas são mudáveis, variando de acordo com o tempo e o lugar. No

poema, têm destaque os personagens: Mateus, um dos vaqueiros, sempre negro,

que faz o boi mover-se e dançar; a negra Catarina ou Caterina; e o Capitão, dono do

boi, que substitui o papel do fazendeiro em algumas versões.

Mateu castiga na bexigada
e Catirina no sopapão!

– “Ai, que moleza desgraçada!
Acuda... acuda... Capitão!”

– “O freguês que bebe não é bom cristão!
Peia nele, mestre Mateu!”

Alvarenga (1950) considera que, apesar da variação, há sempre personagens

humanos – aqueles que cantam –, animais e fantásticos no folguedo. A presença do

coro também é uma característica importante e este não participa da ação do

folguedo, mas é responsável pela apresentação e despedida dos personagens.

A oralidade se faz presente em praticamente todo o poema e ora se destaca

por aspas, ora, por travessão. Este, quando introduz uma fala, parece indicar a voz

dos personagens; enquanto aquela, a do coro. As vozes que surgem do coro

repetem um refrão em forma de provérbio, penitenciando o bêbado que entra na

arena:

17 Sobre o Bumba-meu-Boi, Câmara Cascudo, em artigo no jornal A Republica comenta sobre a atualidade do
folguedo: “O Bumba-meu-Boi é actualmente uma reunião de autos. Tem elle agregado ao seu bojo os velhos
rimances. Espelha atravez duma synthese de sarcasmo alegre e de descuidosa alegria a critica e o registro da
evolução social e econômica da região. Todas aquellas figuras sahiram da vida das fazendas e das villas do
interior. A satyra mestiça immobilisa admiravelmente todos os factores históricos do nosso passado. É uma
comedia-drama onde os episódios epilogam tudo quanto impressionou a moral ambiente. A derradeira notação
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“Se a aguardente era o diabo, pra que bebeu?
Se o copo era grande, pra que encheu!”

Nesse caso, o tema é a embriaguez alcoólica que posteriormente é colocada

no sentido de embriaguez amorosa, sendo ambas consideradas sinônimos de

castigo. De início o poeta usa os versos do coro, retirados da oralidade e

demarcados, para mostrar o ritual do bumba-meu-boi; posteriormente, ele se utiliza

desses versos, não mais demarcados, modificando-os para falar da embriaguez

amorosa. A figura da jurema aparece mais uma vez, nesse caso tendo relação com

o beijo, causando essa embriaguez no indivíduo.

O bêbado que é castigado pode se confundir, aqui, com a figura do poeta.

Levando-se em consideração o momento literário, o poeta brasileiro é aquele que

está embriagado com os elementos da terra, embriagado de amor pelo país, e é

incompreendido e castigado por aqueles que não entendem sua paixão. O refrão

proferido pelo coro parece ser reutilizado pelo poeta com o fim de estabelecer esse

paralelo entre os bêbados de aguardente e os bêbados de amor, o estado de

alucinação, de adormecimento do corpo e do espírito que eles experimentam.

Percebe-se também no poema a presença do elemento religioso que entra

como determinante do pecado:

– “O freguês que bebe não é bom cristão!
Peia nele, mestre Mateu!”

Sendo assim, a embriaguez em qualquer sentido não condiz com a conduta

de um bom cristão. A chamada para o restabelecimento da ordem, da boa conduta,

cabe à religião, fato caracterizador de muitas manifestações da cultura popular, da

crença no elemento divino. Mais uma vez o poeta se utiliza de um dos pilares da

tradição da cultura popular para a partir daí construir seu texto, introduzindo um

elemento nacional com uma roupagem regional.

anonyma da vida no interior do nordeste brasileiro está no Bumba-meu-Boi. Depois delle podemos ter o livro.
Nada mais. O povo já não fará novamente outro Boi” (CASCUDO, 2005, p. 132).
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Maracatu é o sétimo poema de Catimbó no qual a oralidade surge de forma

significativa. Como condiz com a obra, Ascenso traz um elemento bem característico

do Nordeste, especificamente de Pernambuco, onde é muito representado.

MARACATU

Zabumbas de bombos,
    estouros de bombas,
batuques de ingonos,
cantigas de banzo,
rangir de ganzás...

– Loanda, Loanda, aonde estás?
Loanda, Loanda, aonde estás?

As luas crescentes
de espelhos luzentes,
colares e pentes,
queixares e dentes
de maracajás...

– Loanda, Loanda, aonde estás?
Loanda, Loanda, aonde estás?

A balsa no rio
cai no corrupio,
faz passo macio,
mas toma desvio
que nunca sonhou...

– Loanda, Loanda, aonde estou?
Loanda, Loanda, aonde estou?

O maracatu é um grupo carnavalesco pernambucano que sai pelas ruas

cantando e dançando, ao som de uma pequena orquestra, sem coreografia especial

nem enredo específico. Antes de se exibir por ocasião do carnaval, o cortejo estava

relacionado com homenagens à padroeira da cidade ou a Nossa Senhora do

Rosário. Contudo, têm-se também referências de que o maracatu é uma

reestruturação dos autos dos Congos, manifestações realizadas pela Instituição dos

Reis do Congo. Essa instituição é considerada como grande influenciadora dos

maracatus de Recife e é componente da cultura africana que, no Brasil, tem papel

importante na formação da cultura popular. A origem da palavra é ainda

desconhecida, porém Mário de Andrade propõe uma origem tupi, considerando que

o termo maracatu é contração de maracácatu: maracá, instrumento indígena
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parecido com um chocalho, e catu, que quer dizer bom, bonito, “instrumento

indígena bonito, designação que, por um processo muito comum no Brasil, se

estendeu à dança” (ALVARENGA, 1950, p. 112).

Mário de Andrade também registra uma das interpretações da palavra

maracatu: “a guerra bonita, a briga bonita, a briga de enfeite, invocando o cortejo

real festivo mas guerreiro” (ANDRADE, M., 1982 apud ARAÚJO, 1997, p. 84). De

acordo com Humberto Hermenegildo a matriz de Maracatu é um texto guerreiro.

Assim, o poeta de Catimbó teria “inventado” a sua toada:

Sem deixar de ser absolutamente fiel à tradição popular, modifica o refrão
ao apresentá-lo na primeira pessoa do singular, no final do poema, para
refletir uma situação lírica. Neste caso, a última estrofe/refrão do poema
particulariza uma situação (‘Loanda, Loanda, aonde estou?’), tendo como
conseqüência um aprofundamento do estado lírico, num processo que é
comum aos outros poemas do mesmo grupo semântico. Ocorre, no caso,
um trânsito do geral para o particular e, com isto, o drama mais ou menos
coletivo transfere-se para um drama pessoal, na sua aparência –
aparência, uma vez que esse drama também corresponde ao ‘exílio’ de
uma raça que age no tecido social – o que reforça a situação lírica
vivenciada através de um tema que se apresenta dominado pela cor local.
(ARAÚJO, 1997, p. 84, grifos do autor)

Pertencente ao grupo FESTA, nesse poema Ascenso consegue imprimir no

poema o cenário do maracatu: a marcha endossada pelo tom das palavras rimadas,

simbolizando o cortejo com seus instrumentos sonoros (“bombos”, “ingonos”,

“banzo” e “ganzás”); o desfile de vestimentas luxuosas (“espelhos luzentes”, “colares

e pentes”, “queixares e dentes de maracáias”); e a balsa que corre pelo rio.

O termo Loanda pode fazer referência a Luanda, considerada pelo maracatu

como região mágica, lugar isolado sinônimo de abstração e sonho. No geral, Luanda

se relaciona com uma projeção lírica, uma forma de apelo à poesia que se propõe a

recordar, como compensação ao sofrimento e recurso à saudade. Nos maracatus é

comum a menção ao ritmo de Luanda, entendido como um toque para salvar os

mortos. Pelos versos, ao que parece, Ascenso procura, de início, esse ambiente no

maracatu que parece presenciar: “Loanda, Loanda aonde estás”. Posteriormente,

supõe-se que o poeta se encontra justamente nesse ambiente de devaneio, de

ilusão: “Loanda, Loanda, aonde estou?”. Essa passagem também pode se referir ao
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exílio da raça negra, um exílio forçado, que provoca uma sensação de

desorientação, de que os negros estão fora do seu lugar, sem identidade.18

Como é característica da obra, mais uma vez o poeta procura trazer o cortejo

e o batuque guerreiro do maracatu, a cor dessa manifestação popular para o seu

poema. E esse sentimento último de desorientação pode se referir mesmo ao

momento vivido pelo poeta, em meio a tantas transformações artísticas que

ocorreram na época.

O saudosismo também é um elemento presente em Catimbó. No poema

Minha escola, a infância é o objeto de saudade.

MINHA ESCOLA

A escola que eu freqüentava era cheia de grades como as prisões.
E o Mestre, carrancudo como um dicionário;
Complicado como as Matemáticas;
Inacessível como Os Lusíadas de Camões!

À sua porta eu estacava sempre hesitante...
De um lado a vida... – A minha adorável vida de criança:
Pinhões... Papagaios... Carreiras ao sol...
Vôos de trapézio à sombra da mangueira!
Saltos da ingazeira pra dentro do rio...
Jogos de castanhas...
– O meu engenho de barro de fazer mel!

Do outro lado, aquela tortura:
“As armas e os barões assinalados!”
– Quantas orações?
– Qual é o maior rio da China?
– A 2 + 2 A B = quanto?
– Que é curvilíneo, convexo?
– Menino, venha dar sua lição de retórica!
– “Eu começo, atenienses, invocando
a proteção dos deuses do Olimpo
para os destinos da Grécia!”
– Muito bem! Isto é do grande Demóstenes!
– Agora, a de francês:
– “Quand le christianisme avait apparu sur la terre...”
– Basta.
– Hoje temos sabatina...
– O argumento é a bolo!
– Qual é a distância da Terra ao Sol?
– ? !!
– Não sabe? Passe a mão à palmatória!
– Bem, amanhã quero isso de cor...

18 Mário de Andrade faz o registro da toada “Loanda”: “Baiana bonita,/ Vamos a Loanda,/ Que dona Clara/ Foi
quem mandô!/ Vamos a Loanda!/ Êh-zô! Eh-zô!”.  O autor inclui a nota: “Me dado por Ascenso Ferreira no livro
dele, Catimbó, vem uma variante musical, porventura popular, com versos do próprio poeta. O texto aqui é
popular” (ANDRADE , M., 1982 apud ARAÚJO, 1997, p. 83-84).
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Felizmente, à boca da noite,
eu tinha uma velha que me contava histórias...
Lindas histórias do reino da Mãe-d’Água...
E me ensinava a tomar a benção à lua nova.

O poema sintetiza bem a dualidade de conhecimentos que é traço

característico da criança sertaneja, em meio àquilo que tem de aprender e às

brincadeiras e sabedoria popular, doutrinando cada qual uma parte da sua vivência.

De um lado, as obrigações da escola: o “dicionário”, a “Matemática”, “Os Lusíadas”,

o Português, a Geografia, a “lição de retórica” e a “de francês”; de outro, a diversão:

os “pinhões”, “papagaios”, as “carreiras ao sol”, as árvores para escalar, e junte-se a

isso a tradição de se contar histórias.

Esse costume de contar histórias traz para o texto – além dos aspectos já

levantados em outros momentos da pesquisa – a figura do narrador tal como a

concebe Walter Benjamin. De acordo com o autor, o narrador é aquele que

aconselha, pois pode recorrer à sua experiência de vida, e “assimila à sua

substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer” (BENJAMIN, 1985, p. 221).

Ele tem suas raízes no povo e o ato de narrar é antes de tudo propiciar o

intercâmbio de experiências. A narrativa é “uma forma artesanal de comunicação”

cuja fonte é a experiência que passa de pessoa a pessoa (BENJAMIN, 1985, p.

205). Nesse sentido, a oralidade opera como pilar mais importante dessas

narrativas. É justamente essa expressão das experiências que fascina não apenas a

criança que vemos no poema, mas também todos aqueles que vêem nas histórias

contadas em roda à noite, a possibilidade de extrair uma dimensão utilitária, um

conselho, um senso prático.

Num primeiro momento, o poeta fala da escola como sinônimo de prisão, local

onde não se tem liberdade; depois vem a vontade de estar fora dos muros dessa

prisão; e novamente surge a lembrança da escola, com a voz do “Mestre

carrancudo” – a oralidade encontra-se demarcada nesse instante, por meio de

travessão, resumindo as perguntas freqüentes que questionam o aluno;

posteriormente, mais uma vez, a diversão do menino que escuta as histórias da

velha sobre o ”reino da Mãe-d’Água”. Percebe-se então que o poema obedece a

uma seqüência: ora é momento de seriedade, ora, de descontração. A vida da

criança oscila entre esses dois pilares. Nessa oscilação o poeta deixa entrever que a
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sabedoria popular é um elemento encarado como lazer, prazerosa, enquanto a

outra, dos bancos de escola, como obrigação.

Ascenso parece trazer para o seu texto o sentimento mais expressivo da

década de 1920. Considerando o âmbito nacional, esse sentimento passa por duas

perspectivas importantes: deixar de lado uma tradição que não dava liberdade de

construção, liberdade no trabalho com elementos nacionais e, sendo assim, fazia

com que seus intelectuais agissem por imitação, de forma mecânica, ao modo das

escolas tradicionalistas; e assumir uma postura mais livre, de busca daqueles

aspectos que permitissem um prazer maior na construção, pois a criação artística

passaria pelo trabalho com aspectos da terra, de (re)descoberta do Brasil, instigando

seus intelectuais tal como crianças curiosas e deslumbradas diante das histórias do

“reino da Mãe-d’Água”.

O fascínio infantil se faz presente também em Arco-íris:

ARCO-ÍRIS

– Como é bonito! Como é bonito!
Cheio de cores... cheio de cores...

– Viva o Arco-Íris! – ecoa um grito.
– Oh! Como é belo! Tem sete cores...
– Está bebendo água no riacho!
– Vamos cercá-lo... vamos cercá-lo...
– Vamos passar nele por baixo!
– Vamos passá-lo... vamos passá-lo...
– Fugiu do riacho... – Subiu o monte...
– Vamos pegá-lo... vamos pegá-lo...
O monte é no alto... Só o horizonte
vazio resta... Onde encontrá-lo?

Fugiu...
A chuva fina tem carícias de morte..
Fugiu...
Para o Sul? Para o Norte?
– Quem sabe?
Desapareceu...
Além...

VIDA – Arco-Íris também...

No poema predomina o elemento oral. As vozes do texto falam das crenças

populares que circundam a figura do arco-íris: suas cores, a fama de furtar água de
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rios, lagoas e fontes, o desejo de tocá-lo. Ao final, quando se dissipa, deixa o céu

limpo e nuvens anunciando “a chuva fina”. Diz-se que o sertanejo não gosta muito

do arco-íris justamente porque acredita que ele suga a água das nuvens e dos

riachos e córregos. Assim, em lugares castigados pela seca ele é tido como vilão.

Para fazer sumir logo o desafortunado a crença popular manda que se façam

desenhos, formem-se filas de pedrinhas, gravetos ou pauzinhos porque “o arco-íris é

inimigo das linhas retas” (CASCUDO, [198-?], p. 102). No texto, Ascenso parece

trazer a figura da criança que olha admirada o fenômeno celeste. E não apenas elas,

mas, como se sabe, esses fenômenos causam grande curiosidade no imaginário de

muitos adultos, atrelados às crenças expressas.

A figura do arco-íris surge cheia de cores, aos poucos vai tomando outros

caminhos e depois desaparece, morre. No final, a comparação que o poeta parece

fazer entre a vida e o arco-íris (“VIDA – Arco-íris também...”) é bem significativa –

levando-se em consideração o nascer, o permanecer e a morte que, pode-se dizer,

são explicitados no poema. Como acontece na vida, os primeiros momentos da

existência humana são cheios de cores, de luzes; depois se caminha por lugares

diversos, experimentando sensações das mais variadas; por fim a vitalidade vai

desaparecendo, as cores não são as mesmas, tornam-se fracas e sem brilho, até

que chega o momento da morte, do sumiço, deixando uma sensação de que a vida

foi um instante marcante. Talvez seja esse o sentimento que Ascenso quis imprimir

em sua poesia, trabalhando com um elemento que possui os mais variados

significados na cultura popular nacional, e que, para ele, conduz ao significado da

vida. Segundo Melo (1977, p. 154), em Arco-íris se sobressai o filósofo Ascenso

Ferreira: “filósofo imediatista, vivendo o agora, o dia-a-dia, o momento presente, sem

preocupações maiores”. É o poeta que expressa o seu pensamento sobre a

fugacidade da vida.

Após Arco-íris, o próximo poema que servirá de análise é Mandinga. Ele não

se relaciona com um grupo específico, mas traz para o texto o aspecto da

religiosidade presente na obra.

MANDINGA

Ânsias!
Volúpias!
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Tédios!
Terrores!
Assombros!
Paixões!
Quebrantos do mal de amor!
Vertigens do mal de amor!

que a esta criatura
encheis de tortura
encheis de loucura
e alucinações!

E tornais o seu suspiro tão triste que até causa dó!
Tornais o seu suspiro tão triste que é de cortar coração...
como se fôra o choro de uma cria apartada
mugindo em vão...
em vão...
em vão...
“Pelas almas, santas, benditas...
– As três que morreram enforcadas...
– As três que morreram degoladas...
– As três que morreram do mal de amores...

Por todas três...
Por todas seis...
Por todas nove...”
– “Não mais vivereis!”

– “Antes, morrereis...”

“De sete em sete,
de seis em seis,
de cinco em cinco,
de quatro em quatro,
de três em três,
de dois em dois,
de um em um...”

Para que fique su’alma sã,
como sã também ficou
a alma da pecadora
que se prostrou
aos pés
de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Amém...

Mais uma vez a religiosidade é utilizada como representação da cultura

popular. A mandinga se relaciona com um feitiço que se faz para afastar alguma

coisa com a qual não se está satisfeito. Nesse caso, o que se deseja conseguir com

o feitiço é afastar os “quebrantos do mal de amor/ vertigens do mal de amor” de uma

pobre alma que sofre.

Ascenso traz novamente o elemento amoroso como temática do poema,

colocando um dos muitos rituais de feitiçaria, que fazem parte da cultura popular,
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como estruturador do seu texto. Note-se que na mandinga a presença do número é

importante, tendo em vista que o feitiço parece ser utilizado para derrotar uma

grande força, como um exército que aos poucos vai sendo aniquilado um a um. É

interessante que popularmente esses rituais, em sua maioria, são utilizados para

resolver questões amorosas. Dessa mesma forma acontece em Catimbó. Na maioria

das vezes que o ritual de feitiçaria aparece no livro, vemos sempre a figura do

apaixonado que sofre de amores e procura forças ocultas para lhe ajudar a

conquistar a amada ou fazer com que ele se livre logo dessa paixão. O poeta

introduz as vozes que dão vida ao feitiço, demarcando-as, e depois se utiliza delas

para, com suas palavras, fazer seu pedido, findando com o amém característico.

Considerando a divisão em grupos adotada nesta pesquisa, poemas como Os

bêbados dão o ar de reminiscência ao livro.

OS BÊBADOS

Ai! Que saudade dos bêbados de fim de feira
dos interessantes bêbados de fim de feira
que o imposto de consumo afugentou!

No pátio deserto, ai! que melancolia!
que científica melancolia
depois que a feira se acabou!

Antigamente, porém, não era assim...
não se fechavam as vendas
sem primeiro se expulsarem os cachaceiros,
vezes até com panaços de facão:

– Patrão; eu sô home!
não arrespeito outoridade...

– Bote uma bicada mode esquentá o frio!
– Bote uma bicada pra baixá o calô!

A polícia chegava...
pegava um soldado em cada ponta,
toca a carregar bêbado pro quartel!
O bêbado escoiceava...
a negrada vaiava!
– Lá se ia Mane-Pai-d’Égua em procissão:

– “Vai bebê
vai te embriagá
vai caí na rua
pra puliça te pegá!”

Hoje, entretanto, que desolação!
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No pátio deserto é aquela pasmaceira...
nem um bêbado só para semente
vadiando na rua entre os gritos de vaia...

Ai! Que melancolia nas vendas fechadas!
Que tristeza científica nas vendas fechadas!
Que saudade dos bêbados de fim de feira!

De início, chama a atenção o personagem-tipo que o poeta expressa no texto.

Esses personagens surgem como estereótipos, são aqueles que trazem em si a

representação do pitoresco – nesse caso, do regional. A recorrência a esse tipo de

personagem é também um dos aspectos característicos do Regionalismo.

Em se tratando das vozes que surgem no poema, ao que tudo indica são dos

próprios bêbados e suas tiradas engraçadas. O poeta imprime de forma fiel o modo

de falar do indivíduo alcoolizado.

– Patrão; eu sô home!
não arrespeito outoridade...

– Bote uma bicada mode esquentá o frio!
– Bote uma bicada pra baixá o calô!

Posteriormente a voz parece expressar uma cantiga que resume bem o ritual

diário dos bêbados de fim de feira:

–“Vai bebê
vai te embriagá
vai caí na rua
pra puliça te pegá!”

Característica do Nordeste, Ascenso buscou o detalhe das feiras populares

que possuem nos bêbados que nela circundam um elemento bem representativo.19

De início, o poeta nos mostra a figura do bêbado e o seu jeito, já embriagado, de

falar, a tentativa de impor respeito, o medo da polícia. Depois é o tom melancólico
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que predomina e atesta o fim dessa tradição. Na realidade, o elemento considerado

popular, tradicional nas feiras de rua que têm uma significação relevante na cultura

popular, vai dando lugar ao elemento novo, que chega por meio da modernidade

com seu “imposto de consumo” e a mudança de costumes que operou. A impressão

que se cria é a de que o moderno trouxe elementos que contribuíram para o

desaparecimento de costumes da tradição cultural popular. É justamente esse o pilar

mais sólido da pregação regionalista, e que Ascenso parece colocar sutilmente em

discussão nesse poema.

Depois do poema Os bêbados temos Mês de maio, poema que possui a

figura representativa do coro e o elemento religioso: dois aspectos importantes da

obra em questão, Catimbó, e que estão diretamente relacionados à oralidade.

MÊS DE MAIO

O altar de gazes adornado,
parece um ninho de noivado...

E a gente chega a interrogar
se Nossa Senhora vai casar...

Um perfume de rosas no ar trescala:
– São as rosas de carne que há na sala.

Rosas morenas,
rosas louras como espigas maduras.
– Ó perfumosas
e puras
rosas pálidas como açucenas!

Súbito, ecoa no espaço um som:
Kirie eleison... Kirie eleison…
E as bocas carminadas rezam baixinho...
baixinho:

“Ó Mãe castíssima!
Ó Vaso espiritual!
Ó Espelho da Justiça!
Ó Rainha concebida sem pecado original!
Ó Consolação dos aflitos!
Ó Senhora dos Infinitos!
Ó Torre de Davi!
Ó Estrela da Manhã!
Ó Escada de Jacó!
Ó Rosa de Sião!

19 Ao citar o poema “Os bêbados”, Protásio Melo, em artigo, destaca que Ascenso era considerado uma figura
das mais boêmias de Recife. O poeta era conhecido de todos os donos de bares bem como dos bêbados
famosos da cidade, pelos quais sentia profunda ternura (MELO, 1977, p. 151).
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Ó Lírio de Jericó!
Ó Rainha Cristã!
Ó!...

Rogai por nós
que recorremos a vós...”

Um perfume de rosas no ar trescala.
– São as rosas de carne que há na sala.

O incenso queima diante do altar;
o mês de maio vai terminar...

Com seus deliciosos braços nus,
as rosas fazem o sinal-da-cruz...

Amém...

A paisagem da novena, as suas mulheres, as “rosas de carne”, rezando por

Nossa Senhora, e o altar coberto de rosas, completam a imagem e dão beleza ao

ritual que é trazido para o livro. O “Amém” característico de todo fim de oração

reafirma o sentido de religiosidade que se apresenta. O som “Kirie eleison” é uma

particularidade das celebrações religiosas da igreja e significa algo como “Senhor

tende piedade de nós”.

Parece haver uma outra voz no poema, que não é a do coro, e soa como a de

um observador que, em meio à celebração, responde ou completa o pensamento do

poeta. Quando apresenta essa outra voz no poema, demarcada por travessão,

Ascenso compara a beleza das rosas que adornam o altar à das mulheres que

rezam. As rosas são “morenas”, “louras como espigas maduras”, com suas “bocas

carminadas”, vermelhas, e seus “braços nus”. Dessa forma, Ascenso parece colocar

o profano lado a lado com o sagrado, trabalhando com a dualidade que se instaura

em diversas festas populares de cunho religioso.20

20 É relevante mencionar o poema “Romaria” de Carlos Drummond de Andrade. Nele o poeta também introduz o
cenário de uma celebração religiosa, a romaria, e essa dualidade entre o sagrado e o profano.  Desta vez não
são os braços e nem as bocas das mulheres que chamam a atenção e trazem a sensualidade para o texto, mas
as “coxas das romeiras que brincam no vento” (ANDRADE, C., 1983, p. 34-36):

Os Romeiros sobem a ladeira
Cheia de espinhos, cheia de pedras,
Sobem a ladeira que leva à Deus
E vão deixando culpas no caminho.

[...]

No alto do morro chega a procissão.
Um leproso de opa impunha o estandarte.
As coxas das romeiras brincam no vento.
Os homens cantam, cantam sem parar.
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O poeta traz também para o seu texto, destacando por meio de aspas, a

ladainha que o coro professa e que é característica das novenas em homenagem a

Nossa Senhora:

“Ó Mãe castíssima!
Ó Vaso espiritual!
Ó Espelho da Justiça!
Ó Rainha concebida sem pecado original!
Ó Consolação dos aflitos!
Ó Senhora dos Infinitos!
Ó Torre de Davi!
Ó Estrela da Manhã!
Ó Escada de Jacó!
Ó Rosa de Sião!
Ó Lírio de Jericó!
Ó Rainha Cristã!
Ó!...
Rogai por nós
que recorremos a vós...”

A ladainha é uma pequena oração que pertence aos rituais iniciais dos terços

e novenas. No caso, ela foi utilizada para conclamar a figura da Mãe de Deus nas

suas mais variadas designações, considerando as diversas aparições da Santa ao

redor do mundo. A sensação que a ladainha cria no ambiente é de quietude e

resignação, atestada pelo jeito “baixinho... baixinho” como rezam as mulheres. Sobre

o assunto, Cascudo ([198-?], p. 501, grifos do autor) pondera que

Sua popularidade, baseada nos poderes místicos da imprecação religiosa,
é antiga e vasta. São os últimos vestígios dos ladairos, as rogações
públicas e coletivas feitas por ocasião de calamidades. Os velhos tiradores
de ladainhas no sertão do Nordeste tinham vozes de alta expressão
trágica, causando inesquecível impressão pela inflexão sonora e patética,
abalando as almas. A parte musical das litanias tem merecido atenção dos
musicógrafos, apreciando, na simplicidade melódica, o dinamismo da
sugestão monótona, acabrunhadora e melancólica, reduzindo o auditório a
um estado apático e doloroso de quietismo, resignação e arrependimento
contrito.

[...]

Os romeiros pedem com os olhos,
Pedem com a boca, pedem com as mãos.
Jesus já cansado de tanto pedido
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A religião é um aspecto bem característico na cultura popular, em especial

para o sertanejo. É na religião que eles encontram refúgio, consolo e conformação

para tudo o que eles enfrentam, e acreditam fielmente na justiça divina, temida e

infalível. Todo o sofrimento que passam na vida terrena é encarado como caminho

de martírio, necessário para se chegar à felicidade celestial, para se encontrar com o

Criador no momento da morte. Por meio de um aspecto bem relevante dessa

cultura, Ascenso recorre à tradição religiosa para compor o seu poema. Além da

citação, de imprimir de forma fiel a ladainha, há a incorporação da voz de

religiosidade à estrutura poemática.

Como vimos em Clã do jabuti, também em Catimbó o carnaval está presente.

Agora é o “carnaval melhor do mundo”, ao menos aos olhos de Ascenso – e dos

regionalistas –, que vemos adquirir forma poética:

CARNAVAL DO RECIFE

Meteram uma peixeira no bucho de Colombina
que a pobre, coitada, a canela esticou!
Deram um rabo-de-arraia em Arlequim,
um clister de sebo quente em Pierrô!

E somente ficaram os máscaras da terra:
Parafusos, Mateus e Papangus...
e as Bestas-Feras impertinentes,
os Cabeções e as Burras-Calus...
realizando, contentes, o carnaval do Recife,
o carnaval mulato do Recife,
o carnaval melhor do mundo!

– Mulata danada, lá vem Quitandeira,
lá vem Quitandeira que tá de matá!

– Olha o passo do siricongado!
– Olha o passo da siriema!
– Olha o passo do jaburu!
– E a Nação-de-Cambinda-Velha!
– E a Nação-de-Cambinda-Nova!
– E a Nação-de-Leão-Coroado!

– Danou-se, mulata, que o queima é danado!

– Eu quero virá arcanfô!

Que imensa poesia nos blocos cantando:

Dorme sonhando com outra humanidade.
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“Todo mundo emprega
grande catatau,
pra ver se me pega
o teu olho mau!”

– Viva o Bloco das Flores! – Os Batutas! – Apois-Fum!
(Como é brasileira a verve desse nome: Apois-Fum!)
E o clube do Pão Duro!
(É mesmo duro de roer o pão do pobre!)

– Lá vem o homem dos três cabaços na vara!
“Quem tirar a polícia prende!”

– Eh, garajuba!
“Carnavá, meu carnavá,
tua alegria me consome...
Chegô o tempo das muié largá os home!
Chegô o tempo das muié largá os home!”

Chegou lá nada...
chegou foi o tempo d’elas pegarem os homens,
porque chegou o carnaval do Recife,
o carnaval mulato do Recife,
o carnaval melhor do mundo!

– Pega o pirão, esmorecido!

Em Carnaval do Recife vemos retratadas todas as tradições que permeiam

um dos carnavais mais famosos do país. O poeta principia falando de certa

violência, comuns no carnaval onde os ânimos estão bem aflorados e, alie-se a isso,

a bebida alcoólica que reina dominante. Depois cita os personagens típicos do

carnaval pernambucano: “Parafusos” (se referindo as pessoas que dançam esse

passo de frevo), “Mateus” (personagem do Bumba-meu-boi) e “Papangus”

(personagens mascarados que vão às ruas, no carnaval, cobertos de lençóis);

“Bestas-Feras impertinentes” (espécie de animal feroz, também é nome de pessoas

cruéis, desumanas), “Cabeções” e “Burras-Calus”; a mulata que dança o seu ”passo

do sirincongado”, o Pierrô, a Colombina e o Arlequim. As danças, as nações de

maracatu e os blocos também estão presentes: o das Flores, dos Batutas, dos

Apois-Fum, e o “Clube do Pão Duro”.

A mistura desses elementos traz para o poema o cenário do carnaval de

Pernambuco. Na festa que passa pelo religioso e pelo profano, é justamente essa

mistura de cores, raças e tons que fascina o poeta. Assim como Mário, Ascenso traz

para o texto o movimento do carnaval com os blocos passando. No entanto, nesse

caso, o poeta dá a impressão de acompanhar de perto, de ser parte do cortejo, sem
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esboçar qualquer reação de desconforto, ou ainda invocação do elemento religioso

como possibilidade de sair do momento profano, ao contrário de seu amigo Mário

em seu Carnaval.... Ascenso se envolve e se deixa levar por completo pela folia

carnavalesca, enquanto Mário, e a sua “frieza de paulista”, reluta em se deixar

envolver e, quando isso acontece, parece pesar a consciência do pecador, do

profano que se rende à festa mundana. Ao final, em Carnaval do Recife, vem o

famoso caldo ou pirão, já de manhãzinha, para curar a ressaca e recarregar as

forças para o próximo dia de folia que já se inicia. Já em Carnaval carioca, o poeta

não acompanha o cortejo, vê o préstito passar e dorme com a “barulhada matinal de

Guanabara”. O carnaval de Mário parece surgir de um modo mais endeusado, sob a

visão de um observador que recolhe elementos para expressar seu sentimento de

brasilidade. Em Ascenso, o poeta tenta expressar o ritmo do carnaval animado do

Recife, folia vivenciada por ele e por todos os pernambucanos.

Em Cana caiana, de 1939, há outro poema bem significativo, intitulado Meu

carnaval, que possui o saudosismo como temática. A visão não é a do poeta que

participa do cortejo carnavalesco, descrevendo-o, mas daquele que se recorda dos

tempos dos velhos carnavais com um tom melancólico (“Meu carnaval, tão longe, tão

distante,/mas tão perto de mim pela recordação...”). O poema rendeu comentários

de Bandeira (1995, p. 12), em prefácio à edição de luxo do livro Poemas:

Aquele ‘papel picado’, aquelas ‘limas de cheiro’ me restituíram agora, de
chofre, o Recife de minha infância, o Recife que viverá para sempre,
capibaribemente, nos versos de Ascenso. Porque o poeta soube escolher,
soube pôr nos seus poemas o detalhe certeiro que evoca e fixa para
sempre...

O poema que segue é Boca da noite. Pelo título o poeta já introduz uma

expressão bem popular:

BOCA DA NOITE

Já não brincam como crianças as árvores verdes,
as lindas árvores verdes de minha terra tropical!
Meninas obedientes vão cedo para o agasalho
e vestem o timão pardacento das sombras!
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No rio lerdo as baronesas movem-se lentas.
Tão lentas que até parecem paradas!
– As baronesas que vão a caminho do mar...

Cantam as araquãs na mata silenciosa
onde há rumores confusos de vozes estranhas...
– Talvez pássaros que se aninham!
– Talvez caiporas a gritar!

Ai! Eu tenho medo das caiporas
que andam pelas florestas a vagar...

No azul cansado brilha primeiro o olho vivo da Papa-Ceia!
E eu vejo a boca da Noite
mastigando o sol
como um fruto passado.

No poema Boca da noite surgem cenas da chegada da noite na cidade. O

tom inicial é saudosista e Ascenso reconstrói aquela paisagem de fim de tarde e cair

da noite. O movimento das árvores, as crianças que se preparam pra dormir, o

barulho que vem da água do rio e das matas, ambientes que fazem parte do cenário

noturno, principalmente o infantil, e que servem de propósito para desenvolver o

imaginário popular, criando lendas que tornam essa hora do dia a mais rica em

elementos do folclore nordestino e nacional. Assim, temos retratado no poema os

sons da “mata silenciosa” com suas folhas que se debatem; o caipora, figura

defensora das matas e que no Nordeste está associada à idéia de fumar e assobiar

(diz-se “fumar feito o caipora” e “assobiar feito o caipora” de quem exagera nas duas

coisas); e o Papa-Ceia, figura relacionada com a tarde e popularmente conhecida

como uma estrela que guia o gado de volta ao curral.

A oralidade pode ser vista no poema quer quando o poeta se refere a essas

figuras que permeiam o folclore nordestino, quer quando transpõe a voz popular da

maneira como ela se expressa, por meio de travessão. Essa voz surge como uma

espécie de explicação, como elemento que se propõe a decifrar os mais variados

sons que produzem o cair da noite. Essa observação da cidade que Ascenso

expressa nos faz lembrar da caminhada de Mário de Andrade pelas ruas de Belo

Horizonte em Noturno..., em Clã. O paulista conduz seus passos pela noite já

madura, indo até a madrugada, as “três horas”. Aqui, o pernambucano espera a

chegada da noite ainda menina que mastiga o sol “como um fruto passado”,

mostrando a beleza dessa cena.
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O poema Tarde em Recife, de Joaquim Cardozo (apud ARAÚJO, 1997),

também deixa entrever essa sensação de observação da cidade. O poema destaca-

se pelo “entrecruzamento de tempos que o poeta consegue captar na paisagem

apresentada” (ARAÚJO, 1997, p. 65). O trecho a seguir explicita bem isso:

    da ponte Maurício o céu e a cidade
Fachada verde do café Máxime
Cais do Abacaxi Gameleiras

    Da torre do Telégrapho Optico
    a voz colorida das bandeiras anuncia
    que vapores entraram no horizonte

[...]

    Recife romântico dos crepúsculos das pontes
dos longos crepúsculos que assistiram à

    passagem
    dos fidalgos holandeses

        que assistem agora o movimento da ruas
 tumultuosas

    que assistirão mais tarde à passagem dos
       aviões

        para as costas do pacífico

Também com tom saudosista é o poema Folha verde.21 A saudade é dos

tempos e brincadeiras de infância:

FOLHA VERDE

Folha verde – meninice,
deliciosa meninice das gentes de minha terra,
que eu tanto amei e senti...

Cavalos correndo,
engenhos moendo,
Japarandubas, Trombetas, Pirangi...
Banhos no rio!
Lavandeiras!
Jangadas de bananeiras!
Pescarias de covo e de jequi...

Folha verde! – Deliciosa meninice das gentes de minha terra,
que eu tanto amei e senti...

21 A título de informação, o poema Folha verde foi publicado em Recife, no ano de 1926, com o título Lusco-fusco. O

registro é feito na cronologia da obra Poemas de Ascenso Ferreira (Ferreira, 1995, p. 172) e é importante levando-se em

consideração que este figura como o primeiro poema modernista do poeta pernambucano.
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Os sinos sonoros que falam do Céu!
A feira, o mercado, bananas, cajus!
Imbaúbas macias como veludo,
Ingás mais macios do que veludo!

Babá-do-Arroz-Doce, Sá-Biu-dos-Cuscuz,
“o home dos caranguejo e dos siri!”
Folha verde! – Deliciosa meninice das gentes de minha terra,
que eu tanto amei e senti...
Lua cheia! Lua-por-Sol!
desfazendo-se em luar...
– Manja Real!
– Saltar e pegar!
– Boca de forno!
– Forno!
– Pai do Poço!
– Olha a cobra, que te morde!
– Sai do caminho, deixa eu passar!
– Vamos brincar de esconder!
– Pronto, já me escondi...
Folha verde! – Deliciosa meninice das gentes de minha terra,
que eu tanto amei e senti...

O poeta parece relembrar da infância no engenho Japaranduba.  Ascenso

traz para o poema tudo o que viveu e sentiu na sua “deliciosa meninice”: o gosto das

comidas típicas, das frutas do mercado, do siri e do caranguejo, a alegria das

brincadeiras de rua, a beleza e riqueza das paisagens, o dia de moenda no

engenho, os bichos soltos na mata: lembranças que vão formando o quadro da sua

infância e se configuram como elementos que fazem parte da cultura nordestina.

No poema, vemos demarcada a oralidade por meio de travessão. As vozes

que surgem parecem ser infantis, de crianças que chamam as outras para as

brincadeiras.

– Manja Real!
– Saltar e pegar!
– Boca de forno!
– Forno!
– Pai do Poço!
– Olha a cobra, que te morde!
– Sai do caminho, deixa eu passar!
– Vamos brincar de esconder!
– Pronto, já me escondi...
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A brincadeira infantil é um elemento bem característico da cultura popular e

marcadamente oral. Elas passam de gerações em gerações, se renovando,

adquirindo novos aspectos, mas conservando sua essência. O interessante é que há

brincadeiras características de várias regiões do Brasil, e há aquelas que adquirem

uma representatividade nacional. Geralmente elas têm relação com alguma

manifestação popular, como os folguedos, por exemplo, e foram adaptadas para o

entretenimento das crianças. Ascenso traz esse elemento para o texto,

principalmente pela sua relevância, mas também porque fez parte desse ambiente

que se propôs a expressar.

A imagem que se cria é a do poeta levado a esse mundo infantil que viveu. As

lembranças vão surgindo como um novelo de linha que vai desenrolando por

completo as recordações, findando com a mesma constatação e suspiro inicial: de

que sua infância foi proveitosa, bela e rodeada de “gentes” que ele tanto amou e

sentiu. Ao que parece, a partir de uma certa Folha verde, o poeta inicia esse

trabalho de reminiscência, trazendo à memória momentos de sua meninice. Para

Benjamin (1985, p. 37), o que é essencial ao autor que rememora “não é o que ele

viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência”.

Assim, o poeta de Catimbó vai tecendo o seu texto a partir dos fatos rememorados,

descrevendo em seus poemas – aqueles relacionados a essa temática – não uma

vida como ela foi de fato, mas uma vida lembrada por alguém que a viveu. O

acontecimento não é em si importante, interessando apenas a maneira como ele é

rememorado – considerando o momento da lembrança. Benjamim (1985, p.37)

pondera ainda que “um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na

esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é

apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois”. Esse deleite e admiração

do poeta que, ao que parece, por meio de um objeto vivencia uma série de

lembranças da sua infância, reflete justamente essa intensidade ilimitada do instante

que é lembrado.

Em Tradição é a fartura da casa-grande dos coronéis que se vê retratada.

Em tom cômico, o poema é quase totalmente composto pela oralidade, a não ser o

seu início cuja voz do poeta surge como introdução à cena que se vai expressar:

TRADIÇÃO
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Terraço de casa-grande de manhãzinha,
fartura espetaculosa dos coronéis:

– Ó Zé-estribeiro! Zé-estribeiro!
– Inhôôr!
– Quantos litros de leite deu a vaca Cumbuca?
– 25, Seu Curuné!
– E a vaca Malhada?
– 27, Seu Curuné!
– E a vaca Pedrês?
– 35, Seu Curuné!
– Sóó? Diabo! Os meninos hoje não têm o qui mamar!

Demarcado pelo travessão, o diálogo entre o coronel e o seu empregado

expressa bem uma preocupação peculiar em relação à fartura da casa-grande,

aspecto corrente tendo em vista a simbologia que a comida possui no sertão. A

comida não está relacionada apenas ao ato de alimentar-se: ela é um elemento

sagrado e possui muitas significações. Antes de iniciar as refeições, “como um ato

de purificação”, lava-se as mãos e a hora de comer é um momento de “compostura e

severidade”, onde não se pode portar armas, chapéus, estar sem camisa ou usar-se

de “palavras sujas e gestos obscenos” (CASCUDO, [198-?], p. 296-297). A refeição

coletiva, em forma de banquete, é considerada uma das maiores homenagens

sociais e o fato de comer junto a determinada pessoa significa aliar-se a ela. No

sertão essas tradições são seguidas à risca, decorrente principalmente da

religiosidade do povo, que enxerga no ato de comer uma correspondência com a

Santa Ceia de Cristo.

Levando-se em consideração a oralidade, que predomina no texto, a resposta

do subordinado ao coronel – “Inhôôr” – é bastante expressiva. Ela é freqüentemente

utilizada quando há o chamado de um superior, principalmente no meio rural, com

uma nasalização da vogal o que, dependendo da intensidade, curiosamente atesta a

distância que o subordinado está do coronel.

Ascenso traz para o seu texto um elemento que pertence a uma tradição e

que está diretamente relacionado ao aspecto religioso presente em seu livro. Dando-

lhe uma perspectiva moderna, pela inserção das marcas da oralidade e utilização do

verso livre, tendo em vista que a rima não é um elemento predominante, o poeta

trabalha com a simbologia de um dos elementos mais relevantes para a cultura

popular.
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Na análise que faz dos poemas do grupo REGIÃO, Araújo (1997, p. 86)

considera que a imagem da permanência é um aspecto persistente. A impressão

que se tem é a de “permanência da imagem tradicional da região nordestina:

tradição e patriarcalismo impõem-se como um traço do cotidiano regionalista, a

ponto de um poema inteiro representar uma única cena, ‘cotidiana’ e ‘tradicional’” –

como vemos em Tradição.

 Outro poema cuja oralidade também se faz presente é Minha terra, com

referência a elementos importantes da cultura popular:

MINHA TERRA

Minha terra não tem terremotos...
nem ciclones... nem vulcões...
As suas aragens são mansas e as suas chuvas esperadas:
chuvas de janeiro... chuvas de caju... chuvas-de-santa-luzia...

Que viço mulato na luz do seu dia!
Que amena poesia, de noite, no céu:

– Lá vai São Jorge esquipando em seu cavalo na lua!
– Olha o Carreiro-de-São-Tiago!
– Eu vou cortar a minha íngua na Papa-Ceia!
O homem da minha terra, pra viver, basta pescar!
e se estiver enfarado de peixe, arma o mondé
e vai dormir e sonhar...
que pela manhã
tem paca louçã,
tatu-verdadeiro
ou jurupará...
pra assá-lo no espeto
e depois comê-lo
com farinha de mandioca
ou com fubá.

O homem de minha terra arma o mondé
e vai dormir e sonhar...

O homem de minha terra tem um deus de carne e osso!
– Um deus verdadeiro,
que tudo pode, tudo manda e tudo quer...
E pode mesmo de verdade.
Sabe disso o mundo inteiro:

– Meu Padinho Pade Ciço do Joazero!

O homem de minha terra tem um deus de carne e osso!
Um deus verdadeiro...

Os guerreiros de minha terra já nascem feitos.
Não aprenderam esgrima nem tiveram instrução...
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Brigar é do seu destino:
– Cabeleira!
– Conselheiro!
– Tempestade!
– Lampião!

Os guerreiros de minha terra já nascem feitos:
– Cabeleira!
– Conselheiro!
– Tempestade!
– Lampião

Em Minha Terra Ascenso faz uma verdadeira declaração de amor a sua

região. O tom inicial do poema nos faz lembrar a Canção do Exílio, de Gonçalves

Dias, ressaltando a ode que o poeta pernambucano deseja fazer ao lugar onde

viveu. Destaca-se no poema: as aragens e as chuvas (“chuvas de janeiro”, “chuvas

de caju”, “chuvas-de-santa-luzia”); o cair da noite e o raiar do dia, as lendas (em

torno de “São Jorge esquipando em seu cavalo na lua”, do “Carreiro-de-São-Tiago”,

da figura do “Papa-Ceia”). Também temos os costumes, as comidas com suas

especialidades características da região (“paca louçã”, “tatu-verdadeiro”, “jurupará”,

“farinha de mandioca” e “fubá”). Mais uma vez, o elemento religioso não podia ficar

de fora, e é na crença nordestina em “Padinho Pade Ciço do Joazero” que essa

religiosidade se configura no poema. E há ainda a menção aos guerreiros do sertão

que, ao lado de Lampião, se tornaram heróis:

– Cabeleira!
– Conselheiro!
– Tempestade!
– Lampião!

Cabeleira é um assassino que aterrorizou a vida de Recife, por volta do

século XVIII, famoso pela coragem, destemor e crueldade para com as suas vítimas,

geralmente mulheres e crianças. Segundo Cascudo ([198-?], p. 205), depois que foi

enforcado elevaram-no à “plana heróica e os seus versos correram o mundo”. Os

versos, que ainda servem de acalanto para as crianças, são transcritos pelo

folclorista:
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Fecha a porta, gente
Cabeleira aí vem!
Matando mulheres,
Meninos também...

Conselheiro faz referência a Antônio Conselheiro, líder do povoado de

Canudos e mentor da guerra que o imortalizara como herói. Sempre pregava em

nome do Evangelho, era tido como “austero, exigente, disciplinador, casto” e logo se

tornou uma figura sinônima de admiração e resistência aos poderes do Estado

(CASCUDO, [198-?], p. 301). Já Tempestade e Lampião são cangaceiros lembrados

pelas suas atitudes guerreiras e aclamados como heróis também.

Quando analisa este poema, Araújo (1997) destaca que o texto possui dois

movimentos distintos. O primeiro corresponde às seis primeiras estrofes e nele se vê

exaltada a vida primitiva regional, explicitando o pitoresco como um dos aspectos do

seu cotidiano. Nesse sentido, as quatro primeiras estrofes representam bem esse

aspecto, enquanto as outras duas são consideradas o núcleo poético do texto, com

uma descrição utópica de um “paraíso”. No segundo movimento, instala-se uma voz

que apela à mística popular, exaltando os guerreiros do cangaço e Padre Cícero.

Sendo assim, no primeiro movimento a terra é tida como um paraíso primitivo; no

segundo, como o paraíso de conotações sociais que problematiza a primeira

celebração. E há ainda a figura do homem que aparece em diferentes perspectivas:

de início é simples, caça e pesca; depois é transformado num homem mais

complexo, com “um deus de carne e osso”; e por fim se converte num guerreiro.

A oralidade se faz presente demarcada por travessão e se refere às crenças

populares em relação aos astros celestes, a ditos populares, ao venerado padre

Cícero de Juazeiro do Norte e às vozes que evocam o nome de figuras de guerreiros

do Nordeste:

– Lá vai São Jorge esquipando em seu cavalo na lua!
– Olha o Carreiro-de-São-Tiago!
– Eu vou cortar a minha íngua na Papa-Ceia!

[...]

– Um deus verdadeiro,
que tudo pode, tudo manda e tudo quer...
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[...]

– Meu Padinho Pade Ciço do Joazero!

[...]

– Cabeleira!
– Conselheiro!
– Tempestade!
– Lampião!

É interessante notar que Ascenso trabalha com elementos dos mais

significativos para a cultura popular do Nordeste: as crendices, a religiosidade, com

a devoção a Deus e os seus Santos, e os grandes nomes de revoluções importantes

da história de sua gente.

Neste caso, Ascenso Ferreira está dando continuidade à tradição que se

inicia com Franklin Távora com o seu O Cabeleira, de 1876, obra que celebra

grandes fatos e nomes históricos de Pernambuco. E o regionalismo de Távora não

fica apenas nisso, como se sabe. Considerado o primeiro romancista do Nordeste,

Távora forneceu os pilares do regionalismo literário, fundamentando os três

elementos que ainda hoje o constituem:

Primeiro o senso da terra, da paisagem que condiciona tão estreitamente a
vida de toda a região [...]. Em seguida, o que se poderia chamar patriotismo
regional, orgulhoso das guerras holandesas, do velho patriarcado
açucareiro, das rebeliões nativistas. Finalmente, a disposição polêmica de
reivindicar a preeminência do norte, reputado mais brasileiro [...].
(CANDIDO, 2000, p. 268)

Os demais poemas que fazem parte da obra Catimbó são: Misticismo, Dor e

Gênio da raça. Nesses poemas também podem ser vistas características

importantes da produção poética de Ascenso como o trato com os elementos da

terra expressos por uma musicalidade peculiar, que garantia a relação do poeta com

o modernismo e o regionalismo. Entretanto, tais textos não serão aqui analisados

pelo fato de não trazerem em si uma representatividade oral, considerando a

tradição da cultura popular – temática desta pesquisa. Misticismo diz respeito ao

encanto provocado pela passagem de certa mulher que o poeta acompanha. Em
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Dor, é a paisagem do sertão que é descrita. E Gênio da raça faz referência àquilo

que o poeta toma como sinônimo do país: uma mulata dançando o passo do

siricongado. Há o compromisso com a temática que envolve toda a obra, porém

esses poemas não se inserem como representativos da oralidade, tomada aqui

como elemento de apropriação estética.

A vivência regional é um aspecto presente na obra de Ascenso Ferreira. A

exemplo de Franklin Távora, há em Ascenso “uma interpenetração da sensibilidade

com a paisagem geográfica e social do Nordeste, cuja fonte principal era

Pernambuco” (CANDIDO, 2000, p. 268). Para os regionalistas, a região, mais que

objeto de contemplação, era também “complexo de problemas sociais” – temática

que se desenvolveu principalmente na década de 1930, quando se percebeu a

importância da realidade local, a “importância literária de um levantamento regional”,

como afirma Candido (2000, p. 268-269). Como regionalista, também, Ascenso traz

para o seu texto justamente essa cor local sem, contudo, deixar de lado a introdução

de elementos nacionais em sua poesia.

 A relação que se estabelece em Catimbó é a da moderna literatura nacional

com a da cultura popular nordestina: combinação até então pouco provável, mas

que, como se viu, foi realizada. Ascenso encontra uma solução importante para a

problemática que envolve as duas correntes de idéias no Nordeste. Sua solução

poética desmistificou pilares relevantes dessas correntes, tendo em vista o fato de

trabalharem com aspectos que, ao que se pensava, jamais poderiam convergir. Não

é possível determinar com precisão o vínculo do registro literário de Ascenso

Ferreira com uma corrente ou tendência específica (Regionalismo? Modernismo?).

O certo é que ele quebra paradigmas e não responde a expectativas relacionadas

diretamente a uma das duas correntes em voga na época. Como classificá-lo? A

sutileza e genialidade do poeta estão justamente na posição limítrofe que ocupa

entre esses dois momentos determinantes do pensamento artístico nacional.
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5 CONCLUSÃO

Mário de Andrade e Ascenso Ferreira conseguiram encontrar uma solução

poética para a problemática de expressão da brasilidade na segunda metade da

década de 1920. Para tanto, ambos foram buscar nas manifestações da cultura

popular, especialmente naquelas que apresentam uma significação no âmbito da

oralidade, essa expressão mais autêntica de Brasil.

Nesse sentido, como autores que figuram no quadro do Modernismo

brasileiro, estabeleceram uma relação entre a moderna literatura nacional e a

tradição da cultura popular, pelo aproveitamento estético que fizeram das marcas da

oralidade em suas poesias. Clã do jabuti e Catimbó dão suporte a essa relação

estabelecida e concretizam a idéia de que tais marcas podem adquirir um status

literário, uma vez que possuem em si a idéia de um particularismo literário nacional.

Ir ao encontro do primitivismo – aspecto relegado até aquele momento –, das

raízes européia, indígena e africana que se fixaram em nossas representações

culturais possibilitou, de fato, que se apresentasse uma visão mais real de Brasil, a

face de uma nação que é de todo mestiça. Os elementos da cultura popular

funcionaram como artefatos de reconstituição de um Brasil que caminhava com alma

e arquétipo europeus e que agora, nesse período pós-1924, ansiava por caminhar

com as suas características locais, refletindo sobre as questões de seu povo,

pensando e sentindo por si mesmo.
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A concepção de Mário de Andrade e Ascenso Ferreira acerca desse

sentimento mais nativista é distinta. No paulista, o compromisso com o nacional

vinha se desenvolvendo numa consciência artística que idealizava, desde antes da

eclosão do movimento em 1922, um projeto de nação. Uma literatura que casasse

com a verdade coletiva da nação, engajada no sentimento primeiro de quadro

expositivo do país, campo de amostragem das peculiaridades e belezas bem como

de discussão de problemas sociais, políticos e econômicos – nesse caso, temática

que se evidenciaria melhor nas produções de 1930. No tocante às belezas e

particularidades do país, a idealização de Mário de Andrade alcançou sua

concretização mais completa em Clã do jabuti, pois é nele que o desejo de sentir o

Brasil é posto em palavras, ricas palavras, e se faz presente em todos os poemas do

livro. A busca do poeta por uma tradução escrita mais fiel do Brasil não passava

apenas pela admiração dos aspectos exóticos revisitados, passava antes de tudo

pela consciência de função social da arte, tida como instrumento de reflexão. E esse

mergulho no local, sem qualquer atitude ufanista ou mesmo idealizada em demasia,

era o que a princípio, naquele momento, se deveria fazer: mostrar o Brasil aos

brasileiros, desde a elite culta ao simples seringueiro do Acre. Havia a necessidade

de descobrir que existiam, na cultura popular, elementos que poderiam adquirir

estado de literatura, os quais possibilitariam a compreensão da realidade brasileira

em suas diferentes e simultâneas representações.

Em Ascenso Ferreira não é o sentimento nacional, mas o regional que o

poeta imprime em seus poemas. O contato que possuía com Mário o colocava ciente

do projeto do amigo, do projeto modernista nacionalista. Contudo, Ascenso tem em

sua alma a figura do sertanejo e a cultura de Pernambuco. Ele não foge da

tendência regionalista de seus companheiros nordestinos, pois concorda que a sua

região é a representação mais fidedigna do Brasil. Essa alma de sertanejo, de

pernambucano, é algo intrínseco às reflexões e sentimentos do autor, algo do qual

não pode – pelo compromisso com os seus companheiros – e não quer fugir – pela

identificação com os aspectos da terra. Catimbó traz o que há de mais expressivo no

regionalismo. Entretanto, a obra, às vezes, adquire uma perspectiva que escapa às

mãos de seu autor. Apesar da expressão de particularidades da terra, o poeta de

Catimbó introduz ainda em seus versos elementos caracteristicamente nacionais.

Ainda que se possa dizer que eles aparecem com um desdobramento regional, não

se pode descartar a representatividade deles nas demais regiões do país, no sentido
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lato da cultura popular nacional, atestando a admissão do nacional na obra do poeta

pernambucano. E se deve levar em consideração também que o recorte que se faz

de manifestações dessa cultura é significativo para os questionamentos em torno da

brasilidade na segunda metade da década de 1920. Ascenso dialogou, assim, tanto

com o modernismo como com o regionalismo – apesar da evidência deste último.

A cultura popular surge em meio a esses poemas de uma forma cristalizada,

como fonte que já possui uma representatividade, demonstrando e refletindo sobre

aspectos do cotidiano do seu povo, assumindo uma tradição que se perpetua pela

oralidade. Assim, é ela quem garante a transmissão de ensinamentos, a expressão

da religiosidade, a discussão de problemas e tabus sociais no meio em que habita.

Entretanto, essa cultura também surge como algo dinâmico, que provoca o poeta a

interagir, a entrar em contato com a tradição da oralidade, sua estrutura mais viva,

servindo-se dela, como se viu nos recados dados por Mário no seu Clã e nas

particularidades nordestinas do poeta Ascenso em seu Catimbó – no caso,

expressando o valor de sua terra.

Seguindo esse contexto, pode-se afirmar que Mário imprime em Clã do jabuti

a sua marca nacional, pois traz para o seu texto o carnaval carioca, a toada de uma

tribo indígena, o coco do Rio Grande do Norte, a beleza da noite em Belo Horizonte,

as modas paulistas, as tantas particularidades da voz da cultura popular no imenso

sítio que era o seu Brasil. A perspectiva do projeto de nação, da união das regiões

brasileiras, está explícita nessa acomodação de marcas da oralidade e,

conseqüentemente, de riquezas culturais das regiões do país. A chamada que o

intelectual claramente faz em Noturno de belo Horizonte é para todos aqueles que,

como o poeta, se distanciaram de seu país. Ascenso traz o seu traço regional no

culto ao Padre Cícero, no heroísmo dos guerreiros do cangaço, no carnaval do

Recife, no catimbó, nas lembranças de uma Pernambuco antiga: imagens que

povoam a vivência do indivíduo marcadamente nordestino. O seu projeto era o de

mostrar a riqueza e a beleza da sua região a todo o resto do país, como que

expressando e justificando a preferência desta no âmbito nacional.

A maneira como os referidos poetas imprimem estas manifestações populares

em seus textos é por meio das marcas da oralidade neles presentes. Esse registro

poderia ser feito pelos poetas de outra forma, discorrendo sobre esta ou aquela

manifestação. Poderia se dizer, sem qualquer dúvida, que eles estavam tratando do

nacional e do regional em seus poemas. No entanto, os poetas foram na essência



128

da cultura popular, procurando dar vida popular aos seus poemas, rompendo com

superficialidades que antes – na perspectiva academicista, por exemplo – não

disseram muito de seu país. O aproveitamento estético da oralidade se faz nesse

sentido, de legitimidade oral popular e, conseqüentemente, autenticidade nacional.

Portanto, pode-se dizer que as poéticas de Mário de Andrade e Ascenso

Ferreira admitem perspectivas distintas daquelas, até então discutidas, acerca das

tendências regionalista e nacionalista. Considerava-se que não haveria lugar comum

para as duas perspectivas, mas Clã do jabuti e Catimbó consolidam isso. Para que

este nacionalismo e este regionalismo pudessem ser expressos, cada autor realizou

o aproveitamento estético de marcas da oralidade na poesia, estabelecendo uma

conversa entre a cultura popular e a moderna poesia brasileira, e consolidando o

ideal de uma época e a visão que se queria ter de uma nação.
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