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RESUMO 

 

Partindo de um cotejo entre o haicai de rã, de Matsuo Bashô, e quatro traduções para o 

português do mesmo poema, analisa-se as formas como o tempo se manifesta em cada 

poética. Da presentificação do texto original às nuance espaço-temporais das traduções, 

desenvolve-se uma reflexão sobre as influências cognitivas e sociais da produção 

literária, pensando a língua como reflexo de uma sensibilidade estética intrínseca a cada 

cultura. O haicai torna-se, assim, a poética por excelência para esse tipo de análise, já 

que se origina de um contexto linguístico e perceptivo diverso daquele para o qual é 

traduzido. O trabalho procura traçar as pontes que ligam os universos orientais e 

ocidentais para, então, localizar as diferenças e ressaltar como a poesia pode manter-se 

presa ou suplantar seu contexto histórico e social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Haicai; Bashô; Tradução; Tempo.  
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ABSTRACT 

 

From a comparison between the Matsuo Bashô’s frog haiku and four translations into 

Portuguese of the same poem, analyzes the forms with the time manifests itself in every 

poetic. From presentification of the original text to space-time’s nuance translations, 

develops a reflection on the cognitive and social influences of literary production, 

considering the language as a reflection of an intrinsic aesthetic sensibility in every 

culture. Haiku becomes, so, the poetic par excellence for this type of analysis, since it 

stems from a linguistic and perceptive different context than that for which it is 

translated. The work seeks to trace the bridges connecting the eastern and western 

worlds to, then, locate the differences and highlight how poetry can remain trapped or 

surpass its historical and social context. 

 

KEYWORDS: Haiku; Basho; Translation; Time.    
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E eu então: “Fosse o mundo assim composto 

Co’a ordem nessas rodas dominante, 

Já o que me é dado saciaria meu gosto; 

 

Mas pra o mundo mortal é confortante 

As esferas divinas ver assim 

Como o que dele esteja mais distante.” 

 

Dante, Paraíso 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Em 1682, um grande incêndio devastou a cidade de Edo, atual Tóquio. Entre as 

centenas de edificações destruídas, uma pequena choupana foi consumida pelas chamas; 

evento insignificante, frente à tragédia geral. Na crônica geral da poesia japonesa, 

porém, é a essa simples habitação que primeiro nos referimos quando citamos o grande 

incêndio de 1682. Nela viveu o poeta Matsuo Bashô, nascido em 1644, filho de um 

professor de caligrafia. Nos anos seguintes à perda de sua casa, Bashô transformou-se 

no andarilho que dedicou o resto dos seus dias à poesia e à contemplação, deixando 

dezenas de discípulos que divulgariam a sua obra por todo o Japão, de onde ela partiu 

para o resto do mundo.     

O episódio do incêndio de Edo traz em suas entrelinhas algo de significativo 

para os nossos estudos. No cenário geral da tragédia, em meio ao grande quadro da 

destruição da capital do País de Wa (o Japão), precisamos encontrar a pequena cabana 

de um poeta, perdida na periferia de um reino onde estava localizada a sede do 

Xogunato Tokugawa. A princípio é difícil discerni-la em meio às cores impressionistas 

do incêndio, que nos lembram um alvorecer de William Turner. Ouvimos a miséria 

humana. Pinceladas fortes e inconstantes. Aos poucos nos aproximamos dos rápidos 

dramas individuais: as fugas, gritos, a destruição das casas, a perda de familiares. 

Ouvimos a miúda vida humana. Mas estamos em busca de algo ainda menor. Buscamos 

os arrebaldes, as moradias miseráveis, consumidas pelo fogo com a mesma voracidade 

com que se consumiram os castelos. Chegamos à choupana de Bashô. Ouvimos a voz 

do poeta:  

 

Minha casa incendiou. 

A cerejeira do jardim floresce, 

Como nada houvesse ocorrido.   

 

Eis o resumo, em breves e alegóricas palavras, da busca pelo haicai. Em meio ao 

barulho da vida pós-moderna, em meio aos incêndios do cenário urbano, buscamos a 

minúscula cerejeira que sobrevive, como se nada ocorresse ao redor: buscamos o haicai.  

É difícil encontrar os três versos entre tanta grita. Antes descobrimos uma 

estranha e minimalista poesia quase infantil em sua simplicidade e despretensão. O 

primeiro movimento é de indiferença. Mas a voz tímida e vacilante do haicai insiste. 
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Insiste em meio ao caos seguro e firme da publicidade, da propaganda eleitoral, da 

indústria cultural. Ouvimos o ronco histérico da televisão, o épico colorido do cinema, 

as fragmentadas e apocalípticas notícias de jornais. Mas os três versos insistem. 

Insistem como uma nota de harmonia em meio a uma grande dissonância sinfônica. O 

segundo movimento é a descoberta dessa harmonia, que aos poucos suplanta os 

absurdos polifônicos da urbe. Voltamos ao haicai, agora não mais com indiferença, mas 

com um crescente interesse por sua persistência.  

Mudamos de cenário. Some-se os automóveis, a cortina de fumaça, a doxa. No 

terceiro movimento de nossa busca pelo poema japonês, encontramo-nos sozinhos às 

margens de um velho lago, coberto pelo limo dos anos. O silêncio impera, como já 

imperava antes da construção das grandes cidades e como há de imperar após o fim 

destas. Resta o observador e o lago. De repente, imprevisível como os maiores eventos 

costumam ser, uma rã salta sobre a água. Barulho.  

 

古池や蛙飛びこむ水の音  

 

O som úmido e penetrante da rã sobre a água revoluciona toda a lógica pré-

estabelecida pela dicotomia silêncio/barulho. De certa forma, ele unifica o que antes era 

antítese, antecipando uma sensibilidade onde silêncio e ruído são um só, poesia e 

intervalo.    

 

O que nós vemos é sempre complexo, enquanto o que nós ouvimos é, 

normalmente, simples. Esse poema é nada mais do que um relato do que os 

nervos auditivos do poeta sentiram. Ele não apenas exclui qualquer idéia 

subjetiva ou visual, imagens em movimento, mas o que ele grava é nada 

mais do que um momento no tempo. Por essa razão, esse poema não tem 

nenhuma extensão no tempo ou no espaço. Eis a razão de nenhum poema 

ser mais simples do que esse; eis o porquê de ser impossível imitá-lo. 

(SHIKI apud UEDA, 1992, p. 141) 

 

Ao contrário do poema de Bashô (e da experiência de sua leitura), este trabalho 

se passa no tempo e no espaço. É nossa função dissecar a estrutura das palavras, 

dissolver-lhes a fluidez, expô-las às substâncias contrastantes que revelem seus 

mecanismos internos de operação e costura. Transformamos o silêncio do haicai e o 
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barulho simples da rã sobre a água em uma extensa polifonia dissonante, que pouco ou 

nada pode preservar do encontro solitário do leitor à beira do velho tanque coberto de 

limo. Nosso trabalho tem o dissabor e a frustração da partitura musical, que converte a 

harmonia sonora em Do bemóis e Fa sustenidos dispostos sobre um pentagrama. Assim 

nos resignamos.   

Assim, também, tentamos preservar o poema de uma possível leitura analítica, 

ou cair nos erros de um estruturalismo simplista. Esse trabalho não se propõe a ser um 

substituto da vivência do haicai. Antes, tentamos ressaltar seus mecanismos 

estruturantes para que estes possam servir de contraste ao que suas linhas possuem de 

fluido e único: o verdadeiro evento do haicai. Pois essa forma de poesia dá-se no 

particular, nunca no geral. Nas palavras de Roland Barthes: “O ‘referente’ do haicai 

(aquilo que ele descreve) é sempre particular. Nenhum haicai trata de uma generalidade, 

por conseguinte, o gênero haicai é absolutamente puro de todo processo de redução.” 

(BARTHES, 2005, p. 104 e 105).  

As palavras de Barthes poderiam impossibilitar qualquer tentativa de estudo do 

haicai a partir de sua estrutura. Em princípio, qualquer estudioso do gênero poético 

japonês se depara com este problema: como reduzir a fórmulas acadêmicas o evento 

único do poema? O próprio Barthes não se deixou aprisionar por esse paradoxo, tendo 

dedicado um de seus últimos cursos ao estudo do haicai. Tentaremos também contornar 

essa crise constante da análise através de um duplo método de leitura (ver item 1.2, p. 

12), que vai do particular ao geral, retornando ao particular. Nosso estudo, claro, corre o 

constante risco de imiscuir-se no subjetivo e, desse ponto de vista, afetar qualquer 

tentativa de objetividade essencial à leitura acadêmica. Mas ter consciência desse risco 

já é, de certa forma, preveni-lo. Circulando toda forma de subjetividade identificável, 

pretendemos ressaltar o que é próprio do haicai e de sua visão objetiva da realidade e o 

que é próprio do leitor e de suas impossibilidades.  

O problema do estudo do haicai agrava-se quando nosso foco de atenção se volta 

para Matsuo Bashô, poeta comumente apontado como renovador e verdadeiro criador 

de um espírito do haicai. Segundo Paulo Franchetii:  

 

A obra capital de Bashô foi a elevação do haikai ao estatuto de um michi, 

um dô, isto é, um caminho de vida, uma forma de ver e de viver o mundo. 

A partir do estabelecimento da Shômon, o haikai passa a ser um equivalente 
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do Sadô – o caminho do chá -, enquanto forma iniciática de disciplina e 

exercício espiritual. (FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 20)    

 

O estabelecimento de um michi (caminho) transforma a tarefa de leitor de haicai 

em algo mais complexo do que uma simples recepção. Tampouco o estudo da cultura 

japonesa e do ambiente social ao redor da arte de Bashô são suficientes para a 

verdadeira apreensão dessa arte. O “caminho do haicai”, de que nos fala Franchetti, 

requer de um leitor não a especialidade, a coleção de dados científicos capazes de 

identificar a espécie e o gênero; mas, antes, requer a constante vivência; e por vivência 

devemos entender uma série de fatores que passam pela técnica de composição e 

chegam à presentificação das circunstâncias do poema.  

Como já dito acima, tal tarefa torna-se impossível em um escrito acadêmico. 

Como trabalho científico, aqui trataremos das substâncias contrastantes: da técnica; do 

que podemos apreender da cultura e da sociedade japonesa; dos grandes movimentos 

históricos que influenciaram o surgimento do haicai; das formas de percepção da 

realidade típicas do mundo nipônico; das epecificidades de sua poética. Quanto à 

verdadeira apreensão do haicai, trata-se de uma tarefa que cabe unicamente ao leitor, 

sendo inalcançável ao analista.   

Até aqui falamos sobre o haicai, sobre suas especificidades e impossibilidades. 

Mas este trabalho possui um recorte específico, em que se focará nossa atenção. Nos 

referimos ao problema do tempo e seus possíveis desdobramentos na poética. 

Adentramos, então, em um universo familiar, que pode nos servir de porta de entrada 

para o universo específico da cultura oriental. Afinal, no Brasil ou no Japão, todos 

possuímos uma percepção primeira do tempo.  

Aqui os termos precisam ser esclarecidos. Falamos de uma “percepção primeira 

do tempo” e com isso não queremos dizer “uma forma de viver o tempo”. O estudo da 

poesia pode nos ajudar a compreender essa pequena, mas fundamental, distinção. Por 

“percepção primeira do tempo” entenda-se que atestamos a existência de uma sucessão; 

por “forma de viver o tempo” entenda-se que experimentamos essa mesma sucessão de 

formas diversas. Segundo Bergson:  

 

(...) a sucessão é um fato incontestável, mesmo no mundo material. Em vão 

nossos raciocínios sobre os sistemas isolados implicam que a história 

passada, presente e futura de cada um deles poderia ser desdobrada de um 



 13 

só golpe, em leque; nem por isso essa história deixa de se desenrolar pouco 

a pouco, como se ocupasse uma duração análoga à nossa. Caso queira 

preparar-me um copo de água com açúcar, por mais que faça, preciso 

esperar que o açúcar derreta. Esse pequeno fato está repleto de lições. Pois 

o tempo que preciso esperar já não é mais esse tempo matemático que ainda 

se aplicaria com a mesma propriedade ao longo da história inteira do 

mundo material ainda que esta se esparramasse de um só golpe no espaço. 

Ele coincide com a minha impaciência, isto é, com uma certa porção de 

minha própria duração, que não pode ser prolongada ou encurtada à 

vontade. Não se trata mais de algo pensado, mas de algo vivido. Não é mais 

uma relação, é algo absoluto. O que significa isso, senão que o copo d’água, 

o açúcar e o processo de dissolução do açúcar na água certamente são 

abstrações e que o Todo no qual foram recortados por meus sentidos e meu 

entendimento talvez progrida à maneira de uma consciência? (BERGSON, 

2005, p. 10 e 11)  

 

Essa sucessão objetiva do todo, no dizer de Bergson, se presta, na linguagem, ao 

analítico, ao tempo matemático de que nos fala o filósofo. Sucede-se algo desse tempo a 

“esparramar-se de um só golpe no espaço” quando falamos de poesia. O haicai, ao 

contrário, em sua técnica e sentido filosófico, tende a ser a experiência vívida da 

sucessão. Não à toa, a imagem do açúcar dissolvendo-se na água, evocada por Bergson, 

poderia ser material farto nas mãos de um bom haicaista. 

Ocorre algo diverso quando analisamos exemplares do que, genericamente, 

chamamos poesia ocidental. Já os fatos sucedem-se: narra-se, descreve-se, acumula-se 

imagens que buscam compor um quadro quase espacial. A sensibilidade tende a fugir da 

presentificação e buscar as relações de passado, presente e futuro. A poesia, no ocidente, 

fala do que se sentiu; no oriente, fala do se sente.  

 Claro que as idéias pinceladas acima são genéricas e ainda imprecisas. Este 

trabalho tende a refiná-las e exemplificá-las, cotejando o poema da rã, de Matsuo Bashô, 

com quatro de suas traduções para o português. Verificaremos como a sensibilidade 

poética de cada cultura (ou de cada artista) transmuta a filosofia e estética (ou seria 

ética?) do haicai. Analisaremos traduções de Haroldo de Campos, Guilherme de 

Almeida, Cyro Armando Catta Preta e Guimarães Rosa, todas feitas em contextos 

históricos e estéticos distintos.  
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As diferenças encontradas podem ressaltar um quadro geral composto de 

dissonâncias e caos. Em uma primeira leitura do original e de suas traduções, a técnica, 

as nuances, mesmo o conteúdo pode sofrer alterações significativas, o que, para o leitor 

de haicai, aponta para uma relação irreconciliável entre Bashô e seus transcriadores em 

língua portuguesa. Mas o caos e a desarmonia são apenas aspectos de uma sinfonia 

maior, harmônica.  

Voltemos ao incêndio de Edo, 1682. Em meio à destruição e falta de sentido 

geral, a cerejeira no jardim do poeta floresce, como se nada acontecesse ao seu redor. 

Estamos na choupana de Bashô. Agora, após sua destruição, o poeta parte em busca do 

que permanece. Seus passos alcançam o mundo inteiro, chegando ao século XX, ao 

Brasil. A história sucede-se e destrói, como o grande incêndio. Mas a rã salta sobre o 

velho tanque exatamente agora.          

 

 1.2 Metodologia 

 

A leitura que faremos do haicai da rã, de Matsuo Bashô, e de suas traduções 

baseia-se em uma dupla perspectiva: por um lado, buscaremos as relações culturais que 

subsistem ao texto poético, tentando encontrar a língua social sob a língua individual. 

Para isso tomamos como método o estudo que Roland Barthes faz da cultura japonesa e 

especificamente do haicai, em sua fase pós-estruturalista
1
.  

Por outro lado, buscaremos a relação primeira da poesia com o sujeito leitor e 

sua psicologia profunda, apropriando-se, para isso, de uma hermenêutica da obra de arte, 

tal qual foi explorada por Hans-Gorg Gadamer em seu trabalho de crítica. A perspectiva 

de uma leitura hermenêutica abre-nos uma gama de tonalidades que, do ponto de vista 

de um leitor ocidental, pode nos aproximar de que chamaremos de uma “legítima 

apropriação do haicai”.  

 

 1.2.1 O pós-estruturalismo  

 

                                                 
1
 Usamos a nomenclatura “pós-estruturalista” no contexto dos estudos finais de Barthes. Embora o termo 

esteja normalmente associado ao campo dos “Estudos culturais”, e que o próprio Barthes seja visto como 

um precursor dessa vertente, entendemos que esse ramo da crítica absorve questões que não serão 

abordadas por nosso trabalho. 
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Barthes era contrário à concepção aristotélica de mímesis como reflexo do real. 

Como um crítico de cultura formado em sociologia, sua visão era menos sociológica 

que linguística, mesmo em sua fase pós-estruturalista. Em entrevista à Revista do 

Instituto Humanitas Unisinos
2
, a crítica literária e tradutora de Barthes no Brasil Leyla 

Perrone-Moisés afirma que “diferentemente dos sociólogos, o que lhe interessava não 

eram os fenômenos sociais por eles mesmos, mas o modo como estes eram expressos”. 

Quando pensamos em tempo na poética, porém, a tradição da crítica literária já abarca 

essa visão desde Aristóteles. 

O tempo, na literatura que conhecemos como ocidental, é material volátil e 

associa-se ao gênero. Aristóteles (2004), na Poética, expressa-se sobre o tempo para 

distinguir a epopéia da tragédia. Enquanto a tragédia limita-se ao período de um dia, a 

epopéia estende-se por um tempo ilimitado. Por um dia, o filósofo grego entendia o 

período de uma única revolução solar. Introduz, pois, uma percepção física, astronômica 

e cultural em sua leitura descritiva da ação dramática e épica.  

Ao lírico, porém, incorporam-se as vivências de um eu. O tempo, aqui, assumirá 

um caráter tanto estrutural (na forma de ritmo) como afetivo (na forma de subjetividade). 

Interessa-nos ambos. Sobre o ritmo, podemos dizer, como Barthes (2005, p.53), que ele 

acalma, apascenta, confere ordem. Trata-se de uma vivência estruturada sob uma cultura. 

 

Só podemos perceber um metro, um compasso, um ritmo silábico, se a 

fórmula métrica nos é soprada por nossa própria cultura poética, se o 

código é como um rastro, uma trilha impressa, incisa em nossas meninges e 

percorrida de novo, reconhecida pela performance do poema; não há ritmo 

em si: todo ritmo é civilizado; senão a fórmula é fosca (não é uma fórmula): 

ela não opera, não fascina, não faz adormecer. (BARTHES, 2005, p. 52 e 

53).  

 

Buscaremos, com o estudo das estruturas fixas do haicai e de suas traduções, 

encontrar as ordens sociais que embasam suas respectivas culturas poéticas.  

Quanto ao caráter afetivo assumido pelo tempo no haicai, o próprio Barthes nos 

fornece uma método para a leitura. Na primeira parte do seu último curso ministrado na 

Collège de France, intitulado A preparação do romance (2005), o crítico francês nos 

sugere uma apreensão mais próxima do psicológico, localizando toda subjetividade e 

                                                 
2
 http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2078&secao=270 
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inserindo-a em um contexto mais amplo, ancorado na sociologia. Para tal leitura, 

adotaremos o método hermenêutico, que, parece-nos, é o mais próximo que podemos 

chegar do haicai.  

 

 1.2.2 A hermenêutica 

 

A hermenêutica, de origem grega, ressurge no mundo ocidental como uma 

ciência da interpretação voltada para os estudos bíblicos. No início do século XIX, ela é 

mais uma vez reformulada, entrando, definitivamente, no âmbito da filosofia. É nesse 

contexto que a obra do filósofo alemão, Hans-Goerg Gadamer surge como um 

contraponto ao absolutismo das visões positivistas que ameaçavam sufocar o âmbito da 

interpretação.  

A atividade da interpretação, desde a antiguidade, sempre se dirigiu a campos 

que oferecessem dificuldades específicas. Daí que o uso do termo hermenêutica quase 

sempre venha associado a um adjetivo que o especifique (jurídica, bíblica, literária etc.). 

A originalidade da obra de Gadamer consiste em um rompimento com esse modelo 

puramente metodológico e a abertura para uma ciência da interpretação que busque o 

ontológico e o papel da subjetividade humana no fenômeno da compreensão.  

Ora, em nosso objeto de estudo, o haicai, a descoberta do papel da subjetividade 

(o que Barthes chama de afetividade) passa, necessariamente, pela arte da apreensão da 

interpretação, tendo o leitor que localizar-se dentro do poema e abstrair dele aquilo que 

é social e aquilo que é subjetivo. Nesse sentido, o estudo sociológico e cultural é 

incapaz de abarcar o fenômeno da poesia.  

Mesmo a leitura de obras clássicas de crítica japonesa se revela infrutífera sob 

muitos aspectos. Quem entra em contado com essas obras descobre uma série de termos 

e fundamentos aparentemente impenetráveis para a tradição da crítica literária ocidental. 

Fala-se em shi-i (visão própria), shiori (delicadeza), mushin (beleza transcendente e 

intuitiva) etc. Percebe-se que o haicai, na tradição poética oriental, se aproxima de um 

caminho iniciático. Pode-se dizer, sem risco de incorrer em exageros, que se trata de um 

caminho espiritual. Ora, como aplicar um estudo científico a essa radical visão de arte? 

Vejamos como Gadamer pode nos ajudar nesse ponto:  

 

Se considerarmos a tarefa da hermenêutica como consistindo na construção 

de uma ponte sobre a distância humana ou histórica entre os espíritos, então 
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a experiência da arte parece excluída de seu âmbito. Dentre todas as coisas 

que vêm ao nosso encontro na natureza e na história, porém, a arte não é 

aquilo que nos fala da maneira mais imediata e inspira uma familiaridade 

enigmática que mobiliza todo o nosso ser – como se não houvesse aí 

nenhuma distância e todo encontro com uma obra de arte significasse um 

encontro com nós mesmos! Quanto a esse ponto, podemos nos reportar a 

Hegel. Ele incluiu a arte entre as figuras do espírito absoluto, isto é, ele viu 

na arte uma forma de autoconhecimento do espírito, na qual não vem à tona 

nada alheio e irresgatável, nenhuma contingência do real, nenhuma 

incompreensibilidade do que é apenas dado. De fato, existe entre a obra e o 

seu respectivo observador uma simultaneidade absoluta que se mantém 

inconteste apesar da crescente lucidez da consciência histórica. 

(GADAMER, 2010, p. 1).  

 

Recorrendo a Hegel, Gadamer nos apresenta o ponto em que a hermenêutica 

pode (e deve) se localizar nos estudo da arte sem incorrer no positivismo. Trata-se desse 

contato primeiro do observador com a obra, onde nada é “alheio e irresgatável”. Ora, 

sendo o haicai arte (e tomamos isso como pressuposto, sem necessidades de 

argumentações), estaremos, necessariamente, no campo das “figuras do espírito 

absoluto” hegeliano. Nesse âmbito, Gadamer nos informa que não existe 

irredutibilidade cultural: “A realidade da obra de arte e a sua força enunciativa não 

podem ser reduzidas ao horizonte histórico original no qual o observador vivia 

efetivamente ao mesmo tempo que o criador da obra” (GADAMER, 2010, p. 1). 

A experiência histórica nos mostra a veracidade da idéia gadameriana: a partir 

do século XX, o haicai foi não apenas transposto para o ocidente, mas abriu uma nova 

vereda sensitiva para a poesia ocidental. O nosso objeto de estudo, o haicai da rã, de 

Matsuo Bashô, emerge como um exemplo significativo: possui dezenas de traduções 

para a língua portuguesa, ou seja, influi na sensibilidade de uma cultura que não poderia 

estar mais distante da realidade nipônica.  

A hermenêutica será, então, nossa ponte de contato com esse caminho do haicai. 

Buscando nas relações profundas da leitura seus aspectos objetivos e subjetivos.    

 

1.3 Objetivos    
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Este trabalho tem como objetivo principal investigar a forma como o tempo se 

manifesta no haicai da rã, de Matsuo Bashô, e em quatro de suas traduções para o 

português: de Haroldo de Campos, de Cyro Armando Catta Preta, de Guilherme de 

Almeida e de João Guimarães Rosa. Procuramos traços lingüísticos e estéticos que nos 

mostrem como a visão temporal específica de cada cultura pode influenciar suas 

respectivas poéticas.  
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II - HAICAI: TRAÇOS HISTÓRICOS E ESTÉTICOS 

 

2.1 História 

 

As cinco e sete sílabas poéticas são a fundamentação básica da poesia japonesa. 

Desde seus primórdios, é alternando essas métricas que os cantores do país de Wa, o 

Japão, construíram seu repertório de poemas. Já no século X do calendário gregoriano, a 

forma de dispor dessas medidas variava entre os chôka (poemas logos que alternam 

versos de cinco e sete sílabas, encerrados com um dístico de heptassílabos) e os tanka 

(poemas curtos em cinco versos distribuídos no esquema: 5-7-5-7-7). Dos primeiros três 

versos do tanka surgirá uma brevíssima forma poética que estará destinada a se tornar 

não apenas a mais popular entre os apreciadores da poesia do Japão, mas a espalhar-se 

por todo o mundo: o haicai. Mas antes de discorrermos sobre este, é importante 

conhecermos suas formas antecessoras e como, afinal, se constituiu sua tradição.   

Nos tanka, observamos que a distribuição dos versos traz uma distinção clara 

entre duas partes que devem guardar uma relação específica entre si. Essa relação pode 

ser a justaposição de duas imagens que se complementam ou a bipartição do poema em 

shimo-no-ku (estrofe de baixo) e kami-no-ku (estrofe de cima). Nessa segunda 

modalidade de tanka, o dístico final exemplifica ou comenta o terceto inicial, como no 

seguinte poema de Minamoto no Tashiyori (1055-1129):  

 

Minha velha aldeia 

Sob as folhas vermelhas caídas 

Aos poucos vai desaparecendo:  

 Nas samambaias do beiral 

 Como sopra o vento do outono!
3
 

 

Essa relação entre as estrofes nunca deve apresentar um nexo claro. Para os 

cultores dessa forma, a lógica visível é sinal de vulgaridade. Ao contrário, se espera do 

tanka uma sutileza e uma tentativa de estabelecer, na parte final, o clima geral do poema. 

No exemplo citado, a imagem do vento soprando sobre as samambaias do beiral fixa, 

para o poeta, o outono em sua velha aldeia, cuja forma vai desaparecendo.  

                                                 
3
 Tradução de Paulo Franchetti e Elza Taeko Dói. 
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A distinção básica entre duas partes favoreceu a divisão do tanka entre dois 

poetas: um primeiro ficaria responsável pelo terceto, agora chamado hokku (estrofe 

inicial), e um segundo pelo dístico final, ou wakiku (estrofe lateral). Surgia assim a 

renga, o canto intercalado, espécie de arte coletiva que dominaria os salões imperiais do 

Período Kamakura (1185-1333).  

A renga logo transcendeu a forma curta do tanka, transformando-se em 

sequências alternadas de hokku e wakiku sem limite máximo ou mínimo de estrofes. Sua 

tradição espalhou-se entre a vida aristocrática japonesa, constituindo-se na forma por 

excelência da corte. Logo foi estabelecido um conjunto de regras para a composição da 

renga, tornando-se estas cada vez mais complexas e artificiosas. Do hokku, exigia-se 

uma estrofe de 17 sílabas poéticas, contendo sempre uma referência à estação do ano e 

ao local onde está sendo composta a estrofe. Além disso, esperava-se que fosse 

sintaticamente completo, independente das estrofes seguintes.  

Sob essa forma, a estrutura da renga se transformou em um complexo imagético 

fluido, em que as nuances do poema destacavam aspectos da mutação da natureza 

durante o ciclo das estações. A poesia japonesa abre-se, assim, para a sensibilidade do 

transitório, das formas que se dissolvem e se reorganizam em novas formas; noção essa 

essencial para a leitura do haicai. Tome-se a seguinte renga de Sôgi, complementada 

pelos seus discípulos Shohaku e Sôcho:  

 

Fim de tarde:  

Ainda há neve e as encostas da montanha 

Estão cobertas de névoa. (Sôgi) 

 

As águas correm para longe, 

Junto à aldeia perfumada de ameixeiras. (Shohaku) 

 

Na brisa do rio, 

Um grupo de salgueiros – 

A primavera se mostra! (Sôcho) 

 

No despontar da madrugada, 

O claro ruído de um barco (Sôgi) 
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Talvez a lua  

Ainda esteja no céu 

Todo coberto de bruma. (Shohaku) 

 

A geada cai sobre o campo: 

O outono chega ao fim. (Sôcho) 

 

(...)
4
 

 

O poema segue, sempre alternando tercetos e dísticos compostos pelos três 

poetas. Enquanto a renga flui, percebemos o fluxo das estações e as mudanças 

caleidoscópicas da paisagem natural. O metamorfismo e a aparente inconstância da 

natureza manifestam-se na própria estrutura do poema, em que, se não expõe um nexo 

lógico visível na sequência de estrofes, localiza na própria fluidez de sua paisagem o 

eixo fixo ao redor do qual o poema se desdobra.   

Essa técnica da renga, ao mesmo tempo em que estabelecia algumas das regras 

clássicas da poética japonesa, tornava-se progressivamente estilizada e artificial. A 

postura cortesã e a excessiva etiqueta do ambiente aristocrático contribuíram para 

esterilizar as fontes criativas, empurrando a originalidade para fora dos muros da corte. 

Eliminando a excessiva formalidade do verso palaciano, artistas populares passam a 

compor poemas cômicos, coloquiais. Surgia, assim, o haikai-renga, que ganhará 

popularidade entre comerciantes, monges, soldados e até mesmo entre os nobres, fora 

do ambiente da corte.  

Mesmo entre os mestres da renga, a composição de haikais passou a ser 

frequente. Nas apresentações, uma sessão de haikais, livres e humorísticos, antecedia à 

de rengas, sérias e solenes. O novo gênero, porém, não possuía respeitabilidade entre as 

classes eruditas. Por se tratar de uma diversão, não era encarado como forma séria e 

digna de ser preservada. Com o tempo, porém, os encadeamentos de versos cômicos 

começaram a ser registrados e, já no século XV, no Período Muromachi, começam a 

aparecer as primeiras antologias do novo gênero.  

A virada histórica do Japão no fim do século XVI, com a unificação e o 

estabelecimento de um prolongado período de paz, possibilitou um ambiente propício à 

                                                 
4
 Tradução de Paulo Franchetti e Elza Taeko Dói.  
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crescente popularização do haicai. Com a ascensão do clã Tukugawa ao poder, as novas 

classes de burgueses e guerreiros, estes assentados na burocracia estatal, promoveram o 

gênero como forma de entretenimento respeitável. Embora popularizados, os haicais 

ainda estavam longe de alcançar o esteticismo e a sofisticação da forma renga. Coube 

ao mestre Teitoku, respeitado poeta e comentador dos clássicos, estabelecer um 

conjunto de regras para o haicai, esforçando-se para fixá-lo como um gênero autônomo. 

A escola de Teimon (de Tei – Teitoku – e mon – escola, maneira), em seu 

esforço estético, conduzia o haicai a um novo formalismo, ameaçando-o com a 

artificialidade da renga. É na segunda metade do século XVII, porém, que um grupo de 

poetas de Osaka, centro da nova burguesia em ascensão social, demoliria o 

tradicionalismo de Teitoku. Liderados pelo mestre da renga Soin, promoveram uma 

verdadeira popularização do haicai como gênero simples, humorístico e renovador. A 

síntese entre a Teimon e a Danrin (escola de Soin) só seria alcançada, porém, com 

aquele que é unanimemente considerado o grande inovador do haicai e o responsável 

por sua emancipação como forma poética: Matsuo Bashô (1644-1694).  

 

2.2 Do espírito da renga ao espírito do haicai 

 

Da renga pode-se dizer que é uma forma única. Sua experiência com o 

encadeamento de estrofes compostas por poetas diferentes não encontra muitos 

paralelos na poética ocidental. Se sua crescente sofisticação a transformou em um jogo 

de artifícios, é fato que suas regras e cerimônias fixaram na cultura japonesa certa 

sensibilidade para o transitório. No exemplo citado acima, Sôgi e seus discípulos 

estabelecem uma intricada e sutil crônica do tempo. Sua primeira estrofe, ou hokku, 

estabelece o local e o tempo em que poema é composto: o fim da tarde, sob as vistas dos 

montes onde a neve derrete. Essa imagem contém a tônica de todo a renga, onde a 

transição representada pelo início da estação primaveril se desdobrará na própria 

transição dos ciclos naturais, acrescentada pelas estrofes posteriores.  

O hokku, porém, tem sentido completo, independente do que se segue. Sozinho, 

ele introduz e sintetiza o espírito da renga. Na transição do crepúsculo e do início da 

primavera, o poeta vê não a incompletude de uma cena em metamorfose, mas o quadro 

inteiro da natureza, onde o todo se esconde nas partes. Donald Keene identifica esse 

espírito de completude que a arte japonesa vê no incompleto da seguinte forma:   
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A lua cheia ou as cerejeiras em flor não sugerem a lua crescente ou os 

brotos (nem a lua minguante ou as flores caídas). Ao contrário, é a lua 

crescente e os brotos que sugerem o florescimento completo. É o princípio 

que sugere o que será, ou o fim que sugere o que foi, permitindo à 

imaginação se expandir para além dos fatos literais, até os limites da 

capacidade dos leitores de um poema, do espectador de uma peça No ou do 

apreciador de uma pintura monocromática. (KEENE, 1988, p. 9)  

 

Esse vislumbre do todo na parte já está no hokku e será preenchido com os 

versos subsequentes. Na segunda estrofe, já estamos em plena primavera, em uma nova 

paisagem, mas o encadeamento do poema vai nos guiar a novas transições, até 

chegarmos ao outono da quinta estrofe. A renga possui nada menos que 100 estrofes, 

onde essa cambiante natureza se move e retorna ao seu princípio de forma 

caleidoscópica. Reduzi-la ao hokku inicial seria, sem dúvidas, empobrecê-la, mas é fato 

que seu espírito já está contido nos primeiros três versos. Trata-se, parafraseando Keene, 

do broto que possui a cerejeira em flor.  

A evolução da renga ao haicai é a evolução dessa idéia da invocação do todo 

pela parte. A Teimon e a Danrin experimentaram caminhos opostos, mas 

complementares: à solenidade e ao formalismo da primeira escola acrescenta-se a 

leveza e o humor da segunda. De fato, para conter em suas 17 sílabas poéticas toda a 

completude da renga, o haicai precisaria da sacralização promovida por Teitoku e seus 

discípulos como representação do fixo, do imutável. Mas para retratar o transitório que 

mascara esse permanente, ele recorreria à blasfêmia de Soin. O primeiro a conseguir 

esta síntese, transcendendo-a, foi o já citado Matsuo Bashô.  

Responsável pela renovação definitiva da poesia japonesa, Bashô libertou o 

haicai da sombra da renga. De aluno de Kigin (1624-1680), continuador da Teimon, a 

crítico dessa escola e admirador de Soin, o poeta transitou por todos os aspectos formais 

e qualidades íntimas da forma antes de se tornar seu mestre definitivo. Sua poesia se 

inscreve dentro de um quadro maior, que é sua vida e suas concepções da realidade. 

Terminou por constituir sua própria escola, a Shômon, deixando inúmeros discípulos e 

seguidores de real talento.  

A grande contribuição de Bashô foi a elevação do haicai ao estatuto de michi, 

caminho de vida. Abrindo mão de atividades confortáveis e remuneradas para levar uma 

vida de peregrinação e reflexão, pobreza e recolhimento, deixou traçadas as vias para a 
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compreensão do verdadeiro haicai: uma obra que supera as vicissitudes da autoria e 

pretende penetrar nas própria estruturas fundamentais da natureza.  

Para a crítica literária ocidental, oriunda de uma tradição de análise 

independente de correntes religiosas, uma das dificuldades encontradas ao se iniciar no 

estudo do haicai é justamente compreender a miríade de sentidos mais afeitos ao 

espiritualismo do que à intelecção direta. Com a Shomôn, essa poética eivada de 

sutilezas zen ou confuncionistas torna-se o próprio haicai. Um apanhado geral das bases 

para a compreensão da estética japonesa nos guiaria entre termos muitas vezes 

impenetráveis, como mokoto (que pode ser traduzido como “verdade”), yugen 

(“mistério”) ou ushin (a emoção “profundamente sentida”). O levantamento é extenso e 

está além do alcance deste trabalho. Mas podemos, antes, captar o que o haicai herda da 

renga e como ele a transcende.  

Como já vimos, a renga se fundamenta sobre certa intercambialidade de seus 

elementos, que é a intercambialidade mesma da natureza sensível. Essa imagem do 

transitório se desenvolve entre longas sequências, mas está, como já vimos, contida nos 

primeiros três versos do poema, no hokku. Essa estrofe guarda relações íntimas como o 

haicai, sendo mesmo sua origem. Para compreender o espírito que anima criações como 

as de Bashô, é importante passarmos antes pelos três versos que introduzem a renga.  

 

2.3 Regras do hokku 

 

Continuidade e ruptura são os dois eixos da renga e do haicai, tanto em sua 

temática como em sua forma. A impressão de unidade no transitório daí resultante é 

efeito da sensibilidade do poeta, mas, também, de uma série de regras bem estabelecidas 

pelos mestres. Segundo Teiiti Suzuki:  

 

O renga, como o haicai, é o encadeamento das estrofes anterior e posterior 

do tanka, com 5.7.5 e 7.7 sílabas, respectivamente, em que duas estrofes 

contíguas geram o tanka. No entanto, cada par de tanka, assim formado, 

deve se diferenciar entre si, sob pena de cair na repetição de imagens ou 

idéias semelhantes, isto é, na monotonia e imobilidade. Deve haver, 

portanto, continuidade entre as estrofes contíguas, de um lado, e, de outro, 

ruptura entre os pares por elas formados. (SUZUKI, 1979, p. 94) 
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Esta é, pois, a Regra 1 da renga: uma imagem ou idéia contida em uma estrofe 

deve ser reportada na seguinte, mas não nas duas seqüentes, criando-se, assim, um 

intervalo de, no mínino, duas estrofes para o desenvolvimento de um tema. A regra dá 

organicidade ao poema, inserindo o elemento de continuidade, mas exigindo a 

intercalação de outros temas, criando a sensação de ruptura. A imagem ou idéia inicial 

da renga, aquela contida no hokku, transita assim pela estrutura do poema, repetindo 

intervalos regulares.  

O hokku, porém, deve ter sentido completo, não podendo ser constituído de 

orações subordinadas ou partes de oração, sendo essa a Regra 3 da renga. 

Frequentemente o primeiro verso apresenta uma frase nominal exclamativa, ou seja, um 

substantivo, sem qualquer desinência da língua japonesa, qualificado por um adjunto 

adnominal, o que torna a primeira imagem nítida e sintética. No exemplo da renga de 

Sôgi, já citado acima, o primeiro verso do hokku é:  

 

Yuki nagara (Fim de tarde)     

 

Está expressa, pois, a situação em que o poeta se encontra no momento da 

composição. Para o sentido ficar completo, porém, é necessária a aplicação da Regra 2, 

que é a referência direta à estação do ano, por meio da chamada palavra-estação, o kigo. 

Trata-se de um termo obrigatório, geralmente convencionado, que situa o poema em 

uma estação específica. No Japão, o uso da palavra-estação é tão comum e convencional 

que existem dicionários de kigo, especificando a que estação se refere cada termo
5
. 

Assim temos a primeira estrofe da renga de Sôgi:  

 

Fim de tarde:  

Ainda há neve e as encostas da montanha 

Estão cobertas de névoa.  

 

Temos um verso praticamente independente, com sentido completo (Regra 3), 

iniciado com uma frase nominal exclamativa e encerrado com o kigo (Regra 2), que, no 

caso, é névoa. Não está presente, porém, o eixo da ruptura (Regra 1), que só vai 

aparecer na continuidade do poema, na terceira estrofe, conforme as convenções da 

                                                 
5
 Uma dessas listas pode ser encontrada no seguinte site: 

http://www.2hweb.net/haikai/renku/500ESWd.html (em inglês).  

http://www.2hweb.net/haikai/renku/500ESWd.html
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renga. O haicai, porém, ao contrario do hokku, precisa resolver essa tensão entre 

continuidade e ruptura dentro de suas três linhas que são, enfim, todo o poema.  

 

2.4 A Ruptura do haicai 

 

A transição da renga para o haicai deu-se de forma gradual, primeiro como 

diversão cortês e sem pretensões artísticas, depois com o progressivo enrijecimento 

formal, mas sem a quebra definitiva do vínculo entre os dois gêneros. Como já vimos, a 

primeira grande ruptura surgiu com o estabelecimento das escolas Teimon e Danrin, que 

iniciaram o caminho próprio do haicai dentro das artes japonesas. Mas apenas com 

Bashô essa forma poética ganharia sua emancipação, influenciado pela informalidade da 

Danrin, mas sem abandonar a solenidade fluida da Teimon.  

Bashô seguiu as correntes estéticas de sua época, transcendendo-as em uma 

poética que era, de fato, um estilo de vida, um michi. Entender quais eram os princípios 

estéticos vigentes no século XVII, porém, é fundamental para uma completa 

compreensão do haicai. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a influência do 

pensamento budista na técnica da poesia japonesa desse período.  

O budismo entrou no Japão por meio de imigrantes coreanos e chineses no início 

do século VI. Logo as novas idéias penetraram na Casa Imperial, mesmo convivendo 

com as antigas lendas e rituais do xintoísmo. Mas é apenas na Era Kamakura (1185-

1333) que irá se estabelecer a principal escola do budismo japonês, o zen. Como já 

vimos, é também desse período a popularização da renga, sendo que esta não deixou de 

incorporar diversos elementos do zen. A própria Regra 1, que diz respeito à ruptura da 

imagem ou idéia inicial a partir da terceira estrofe, surge de um caro conceito budista, o 

“repúdio de reencarnação”.  

O haicai vai herdar da renga essa idéia de uma estrutura quebrada, mas que 

contenha em si uma unidade mais profunda do que a simples sucessão de imagens possa 

sugerir. O desafio agora está em conter esse “repúdio de reencarnação” (ou a Regra 1) 

nos seus três versos. Vejamos um poema de Ishú (1606-1680), discípulo da Teimon: 

 

Apenas os bastões dos peregrinos 

Se movem através 
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Do campo de verão. 
6
 

 

Os elementos do haicai se dispõem aqui de forma clara, sem a necessidade da 

complementação da renga. Vemos que as regras do hokku estão preservadas: temos a 

frase nominal criando uma imagem transparente, livre de barroquismos ou qualquer 

tentação expressionista (“Apenas os bastões dos peregrinos se movem”, junrei no bô 

bakari yuku). Já temos aqui a chave do que será o poema: à mobilidade e leveza dos 

bastões se acrescenta o anuncio de uma densidade (“apenas”, bakari), que ameaça 

sufocar toda a delicadeza da cena. O kigo, palavra-estação, surge então para fixar o 

poema em um eixo de permanência e imobilidade, integrar o móvel em uma estrutura 

maior, à qual pertence. Trata-se do “campo de verão” (natsu-no kana). Paulo Franchetti 

nos apresenta outra tradução possível do poema:  

 

Outra tradução: “Movem-se apenas os bastões dos peregrinos. Ah, o campo 

de verão!”. Os peregrinos movem-se em fila indiana e portam longos 

bastões. A estação é verão e o capim está muito alto, deixando visíveis 

apenas as pontas dos bastões em movimento, que contrastam com a 

calmaria sufocante. (FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 187) 

 

O haicai surge da tensão entre a mobilidade dos bastões e a “calmaria sufocante” 

do campo de verão. Se, por um lado, o sentido da estação ameaça submergir toda a 

dinamicidade e movimento, a imagem que abre o poema é justamente a dos “bastões 

dos peregrinos que se movem” (junrei no bô bakari yuku), sendo o próprio movimento, 

em uma idéia límpida, que dá o tom inicial do haicai. Essa tensão entre mobilidade e 

calmaria localiza o poema entre dois eixos, aqueles que, em Bashô, serão claramente os 

eixos da continuidade e da ruptura. 

 

Diz Donald Keene sobre a estrutura fundamental do haicai: “A natureza dos 

elementos varia, mas deve haver dois pólos elétricos, entre os quais salte a centelha, 

para que o haicai se torne efetivo” (KEENE apud CAMPOS, 1977, p. 57). Esses dois 

pólos são, justamente, a manifestação, no haicai, daquilo que identificamos na renga 

como Regra 1. Por um lado, habitualmente representado pelo kigo, existe um eixo da 

permanência, ou imobilidade: é aquilo que localiza o poema em um quadro maior na 

                                                 
6
 Tradução de Paulo Franchetti e Elza Taeko Dói. 
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natureza, a palavra-estação. Por outro, o haicai sempre nos é apresentado sob um ponto 

de vista individuado, de um acontecimento presente, que se desdobra diante do poeta e 

do leitor, constituindo um eixo móvel. É da “centelha” produzida pelo choque entre 

esses dois pólos que o poema surgirá. Vejamos o seguinte poema de Buson (1716-

1783):    

 

Um cão late 

Contra um entregador 

Pessegueiros em flor.
7
 

 

Comecemos pelo kigo, “pessegueiros em flor” (momo no hana). Trata-se de uma 

palavra-estação de primavera, geralmente representando o fim da estação. Sua presença 

indica um tom, uma coloração especial sob a qual o leitor se localiza no quadro geral da 

natureza. Temos um eixo fixo, que sustenta toda a delicadeza da estrutura. Mas este se 

insere abaixo do instante, do momento individuado pelo poeta. É o eixo móvel que 

realiza o haicai em sua individualidade, em seu registro do imediato. Em outras palavras, 

o poeta registra o instante sob o prisma de uma coloração maior da natureza; ele muda 

as peças móveis que estruturam o quadro maior, como um breve caleidoscópio poético. 

Roland Barthes define assim: “(...) o haicai é o que faz tilt, uma espécie de tinido breve, 

único e cristalino, que diz: acabo de ser tocado por alguma coisa” (BARTHES, 2005, p. 

101).  

 

No poema citado acima, o imediatismo do primeiro eixo (“Um cão late contra 

um entregador”, akindo o hoyuru inu ari) choca-se com a placidez fixa do segundo eixo 

(“pessegueiros em flor”, momo no hana). O vínculo entre os dois eixos não é direto. 

Como já dito anteriormente sobre a tanka, a lógica visível entre as duas partes do poema 

é sinal de vulgaridade (embora esta regra possa ser quebrada com bastante felicidade em 

alguns casos). O leitor deve, antes, exaurir os vínculos profundos entre os eixos, 

extraindo de um a raiz do outro. No poema apresentado, essa raiz pode dar-se tanto na 

intricada sonoridade aliterante dos versos (Akindo o hoyuru inu ari momo no hana) 

como na sutil relação entre o anuncio (“um cão late”) da novidade (“um entregador”) e 

a natureza recriada da primavera (“pessegueiros em flor”). Essa relação, porém, nunca é 

                                                 
7
 Traduzido do francês por Leyla Perrone-Moisés.  
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meramente alegórica ou metafórica. Antes, deve ser encontrada na sensibilidade, não 

em intricados jogos intelectuais; daí a reiterada recusa da poesia oriental ao conceptismo 

e ao expressionismo do Ocidente. 

 

O haicai integra, dessa forma, a complexa relação entre continuidade e ruptura 

presente na renga e na tanka. Na forma de duas imagens aparentemente desconexas, o 

poeta encontra uma relação profunda. Essa relação, para o haicaista, está na estrutura 

mesma da natureza, manifestada em sua percepção sensível. O processo de composição, 

porém, pressupõe um jogo de tensões que pode estar na origem de sua arte. 

 

2.5 Haicai e entropia 

 

A tensão extrema entre a simplicidade da forma e da imagética e a complexidade 

das relações entre os elementos do haicai nos aponta para um processo complexo de 

apreensão da realidade e sua representatividade. Comprimindo o complexo no simples, 

o poeta japonês termina por reproduzir um esquema próprio da realidade. Rudolf 

Arnheim, discutindo sobre as relações de entropia e anabolismo no processo criativo, 

diz o seguinte sobre a própria formação de estruturas complexas:  

 

Formas organizadas requerem a ação recíproca de um tema estrutural, 

trazida pela tendência anabólica, como uma segunda tendência cósmica, 

que se esforça para reduzir a tensão e assim alcançar a simplicidade da 

ordem. O princípio da entropia, por outro lado, não pode ser descrito 

adequadamente como uma tendência “para a desordem mecânica”, porque a 

destruição catabólica é o único meio de se passar de uma menor para uma 

maior possibilidade de distribuição da matéria. Não é a destruição por 

fricção, erosão ou cozimento o tipo de processo ordenado que tendemos a 

ter em mente quando falamos de uma tendência cósmica. O que faz do 

princípio da entropia um aspecto da ordem é a Lei da Direção Dinâmica de 

Kohler, que reduz as tensões não para dissipar ou degradar a energia, mas 

para organizá-la nas formas mais simples, na estrutura mais equilibrada 

disponível para o sistema. (ARNHEIM, 1971, p. 19)    

 

Arnheim explicita um esquema que, se funciona para a estruturação das formas 

simples da natureza (cristais, moléculas, organismos etc.) também explica, em grande 
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parte, a organização direcionada da criação artística. Trata-se de uma equação que não 

opõe as duas tendências do universo (para a desordem mecânica, ou princípio da 

entropia, e para a ordem geométrica), mas as contrabalança como processos 

complementares; sendo a entropia, antes, um meio de redução das tensões geradas por 

formas complexas, não para anulá-las, mas para dar-lhes uma estrutura ordenada.  

O esquema de Arnheim é aplicado para as artes, de um modo geral. Tendo em 

vista que o artista é, em um primeiro momento, um ordenador, é fácil identificar em seu 

trabalho um mecanismo metabólico de absorção da realidade, desintegração catabólica e 

redistribuição das tensões na “estrutura mais equilibrada”. O produto final, a arte, é 

justamente essa estrutura que não anula, mas articula tensões. A figura abaixo explicita 

o conjunto de forças em ação tanto na natureza quanto no processo criativo:  

 

 

 

Figura 1
8
 

 

Se este esquema destrincha um processo subjacente à criação do Davi de 

Michelangelo ou à Ilíada de Homero, ele se torna quase explícito em um haicai. O poeta 

oriental está, como já vimos acima, articulando tensões extremas: continuidade e 

ruptura, permanência e mobilidade, instantaneidade e atemporalidade. Essas forças 

devem estar implícitas em imagens não facilmente conectáveis, como o pessegueiro em 

flor e o cão que ladra para o entregador do poema analisado anteriormente. Cabe ao 

                                                 
8
 ARNHEIM, 1971, p. 20 
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artista articular esses opostos em uma estrutura ordenada simples. O grande mérito do 

haicai é conseguir fundir as forças mais paradoxais na estrutura poética mais simples já 

concebida. Vejamos como isso funciona no seguinte poema de Matsuo Bashô:  

 

Mais branco  

Que as pedras de Ishiyama 

O vento de outono 
9
 

 

O poema foi composto durante uma visita ao monastério de Nata, dedicado à 

deusa Kan-on e situado no topo da colina de Ishiyama. Trata-se de uma elevação 

composta principalmente de quartzo branco, donde a comparação proposta. Ishiyama 

quer dizer, literalmente, “montanha de pedra”, o que cria um interessante jogo 

aliterativo no poema original (Ishiyama no ishi yori shiroshi aki no kaze). A sonoridade 

cortante, porém, é interrompida pelo kigo, “vento de outono” (aki no kaze). A palavra-

estação, aqui, rompe com o verso não apenas no sentido sonoro, mas também imagético. 

Estamos diante de um complexo de tensões que devem ser administrados pelo poeta, de 

modo a criar a unidade do haicai. Vejamos como o comentarista Gosodo resolve essa 

equação:  

 

No Templo de Ishiyama, na Província de Omi, a entrada da colina é 

formada por pedras brancas. O poeta sugere o frescor, o sentimento limpo 

do vento de outono, dizendo que ele é tão branco quanto essas pedras 

brancas. (GOSODO apud UEDA, 1992, p. 267) 

 

Os dois fenômenos (“vento de outono” e “pedras de Ishiyama”) estão em ponto 

máximo de tensão. O processo entrópico a que os submete o poeta inclui seu 

catabolismo, localizando no elemento comum (a cor branca) seu diluidor. Mas o poema 

não os dissolve. Não há, de fato, uma identificação completa entre os dois elementos. 

Seus opostos continuam vivos e, em vários sentidos, extremados. A tendência anabólica 

surge aí como um tema estruturante, que visa extrair desses pólos o máximo de suas 

energias sem destruí-los. É a penetração da limpeza, um ritualismo de purificação o que 

o poeta procura e encontra no vento de outono e no tempo da deusa Kan-on. Natureza e 

                                                 
9
 Tradução do ingles: “Whiter than the rocks of Ishiyama autumnal wind” (traduzido para o ingles por 

Makoto Ueda)  
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civilização, matéria e espírito: tudo se resolve no poema de Bashô sem perder suas 

forças originais. Temos, então, os fenômenos (“vento de outono” e “pedras de 

Ishiyama”), a força entrópica que extrai deles sua energia comum (a cor banca) e o 

sentido ordenador anabólico (a purificação), gerando assim a ordem estrutural mais 

simples: o haicai.   

Quase nada no haicai nos indica sua grandeza. De fato, trata-se de uma forma 

predominantemente convencional. Desde a fixidez métrica, passando por suas regras 

formais, os três versos tendem a ser previsíveis e facilmente esgotáveis. A exigência do 

kigo, por exemplo, já levava o poeta Sôin, ainda no século XVII, a zombar dos clichês 

do gênero, como o famoso “cerejeiras em flor”:  

 

De tanto contemplar  

As cerejeiras em flor 

Doem-me os ossos na nuca.  

 

Mas as repetições formais são apenas um eco de outras exigências mais 

complexas do próprio michi, o caminho do haicai. Aplicando a chave proposta por 

Arnheim, descobrimos que os três versos lidam com pólos de extremos opostos em uma 

estrutura delicada. Seu milagre é conservar as forças em questão sem abrir mão da 

leveza. Como em toda a grande arte oriental, sentimos que o equilíbrio do haicai está 

prestes a se romper, tendo em vista as dimensões que ele ousa abarcar em suas 17 

sílabas, mas preserva-se de forma simples, quase involuntária. Não vemos esforço no 

que, de fato, é quase um arranjo cosmológico.      

 

2.6 Memória e presente no haicai 

 

Como já foi visto, o haicai lida com pólos extremos: continuidade e ruptura, 

permanência e mobilidade, instantaneidade e atemporalidade. Já analisamos os pólos da 

continuidade e da ruptura, da permanência e da mobilidade. Falta nos determos com 

mais detalhes na dicotomia instantaneidade e atemporalidade.  

Roland Barthes nos alerta sobre a impossibilidade de uma leitura puramente 

memorialista do haicai, mas não deixa de apontar a contradição implícita no conceito de 

uma poesia permanentemente presentificada:  
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Por outro lado (outro lado da contradição): esse Instante puro, isto é, sem 

compromisso, que parece não se comprometer com nenhuma duração, 

nenhuma volta, nenhuma retenção, nenhum ato de reserva, nenhum 

congelamento (Instante absolutamente fresco: como se comêssemos a coisa 

anotada, na própria árvore, como um animal que masca a erva viva da 

sensação), portanto, esse Instante parece também dizer: para eu me lembrar, 

quando eu reler. Instante que tem vocação de Tesouro: “Amanhã a 

lembrança” (...). (BARTHES, 2005, p. 101-102) 

 

Esse paradoxo do haicai, de uma “memória imediata” (BARTHES, 2005, p. 102), 

é, segundo Barthes, o paradoxo da poesia, radicalizada na cultura japonesa. Daí a 

insistência do crítico francês em identificar no haicai essa característica de notatio, de 

anotação: um fato transformado em memória, mas uma memória que deve ser 

consumida imediatamente, concomitantemente ao próprio fato. Tomemos mais um 

exemplo de Basho:  

 

Um corvo pousado  

Num ramo seco –  

Entardecer de outono. 

 

Identificamos o mesmo mecanismo de fricção entre um pólo fixo (“entardecer de 

outono”, aki no kure) e um pólo permutável (“Um corvo pousado no ramo seco”, kare-

eda ni karasu no tomarikeri), criando a tensão elétrica do haicai em sua presentificação 

perante o leitor. Ao mesmo tempo, é a urgência desse tempo presente que induz ao 

memento, à anotação; como se o fato necessitasse de mais do que a memória, mas de 

um suporte vivo, que é o poema. O corvo pousado sobre o ramo seco não é a metáfora 

do entardecer do outono, como seríamos levados a supor pelo repertório de tropos da 

tradição poética ocidental, mas a imagem de um “outono” presentificado, que se faz ver 

ao poeta e ao leitor.     

Essa memória que se faz presente para ser consumida imediatamente, no instante 

mesmo do fato, se apresenta, no haicai, como uma hiper poética; uma poética que 

concentra em si mesmo os dados do presente, tão urgentes que precisam ser 

conservados em uma forma. Esse dado da função poética, de uma memória que se dá 
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concomitantemente ao fato, nos lembra que a própria origem da memória remonta a 

sensação, como nos alerta Bergson: 

 

Quanto mais refletirmos, menos entenderemos como a lembrança poderia 

alguma vez surgir que não fosse criando-se conjuntamente com a própria 

percepção. Ou o presente não deixa nenhum vestígio na memória, ou então 

ele se desdobra a cada instante, em seu próprio jorramento, em dois jatos 

simétricos, um dos quais cai para o passado ao passo que o outro se lança 

para o porvir. (BERGSON, 2011, p. 50) 

 

O paradoxo do haicai (e da poesia de um modo geral, se considerarmos, como 

Barthes, o haicai como uma hiper poética) explica-se por ser ele próprio o registro desse 

momento em que o presente desdobra-se em sensação e memória. No poema citado 

acima, sentimos a urgência da sensação do “entardecer de outono” na imagem do 

“corvo pousado / num ramo seco”, mas sentimos também o fluir da memória da cena 

presenciada. A experiência da poesia torna-se, assim, ao contrário da experiência 

cotidiana, uma explicitação da origem da memória, quando percebemos sua fonte 

comum à sensação.  

Bergson nos mostra ainda que a ilusão de que a memória é posterior à sensação 

surge do fato de que não precisamos dela enquanto a coisa continua presente. Qualquer 

memória de um dado que se dá à nossa vista é descartada como inútil. A memória só se 

torna importante no instante mesmo em que a cena desaparece. Daí a impressão de que 

sua origem é posterior ao fato. No haicai tal impressão falsa é desfeita, já que temos a 

memória convivendo pacificamente com a sensação, como neste haicai de Buson: 

 

Cortado o arroz, 

O sol de outono 

Brilha no capim. 

 

Esse haicai apresenta um fenômeno raro no gênero: a referência direta ao 

passado através do particípio “cortado”. A ação já concluída, porém, atualiza-se no 

brilho do sol de outono sobre o capim. Nas palavras de Bergson, a cena desdobra-se, à 

nossa vista, em dois fluxos: o passado, já concluído, sob forma de memória (“cortado o 

arroz”) e a sensação presente (“o sol de outono / brilha no capim”). A unidade do poema 
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nos diz que não há quebra entre os dois momentos, o da sensação e o da memória, 

ambos surgem, ao mesmo tempo, do fato presentificado. A riqueza do poema vem 

justamente do registro desse instante frágil, de onde os dois fluxos poderosos se 

desdobram.  

Esse instante que aponta o porvir e o passado, ao mesmo tempo, reside 

inteiramente na transitoriedade, uma espécie de estágio intermediário fixado pelo haicai. 

Segundo Barthes:  

 

Tudo isso mostraria como o haicai anda – discretamente, graciosamente, 

rapidamente – na “corda bamba do Tempo”. Naturalmente, esse jogo é 

possível porque ele é preparado e determinado por um conceito 

propriamente japonês – e que nós, precisamente, não conceitualizamos 

porque, entre nós, não há palavra correspondente: Ma, o Intervalo do 

Espaço-Tempo (...). (BARTHES, 2005, p. 113).  

 

Esse “intervalo” de que nos fala Barthes é o registro do ponto preciso em que a 

sensação se desdobra em memória. Por isso o haicai nos induz ao presente e ao passado, 

concomitantemente. Enquanto a sensação do fato nos dá a urgência de algo que se 

desenrola imediatamente, a consciência de um passado nos conduz à anotação, ao “para 

eu me lembrar” (BARTHES, 2005, p. 102). Contrariamente à ilusão da experiência 

cotidiana, memória e sensação nascem juntos no haicai. Vejamos este complexo poema 

de Teiji:  

 

Ouvindo o nome,  

Vejo de novo: 

Flor de capim.  

 

Aqui aparentemente estamos diante de um caso típico de memória proustiana: 

um gatilho (“Ouvindo o nome”) que remete a um passado (“flor de capim”). O poema, 

porém, exige certo ângulo diferenciado, próprio ao haicai. Tentemos analisar o poema 

de acordo com as categorias até aqui estudadas. Em primeiro lugar, a palavra-estação, o 

kigo, que identificamos anteriormente com o eixo fixo do poema: aqui temos kusa no 

hana, a flor de capim. Trata-se de um haicai de outono e é sob essa configuração da 

natureza que devemos lê-lo. Mas o eixo fixo está localizado no passado: a “flor de 
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capim” é a lembrança do poeta. O centro do haicai, porém, nunca pode ser apenas o 

eixo fixo, mas o seu toque com o eixo móvel, o “ouvindo o nome”. O poema se dá, 

então, no presente, no ato mesmo de “ouvir o nome”. Não é um poema sobre memória 

proustiana, como poderíamos supor, mas sobre uma sensação imediata, que se abre para 

a memória, desdobrando-se em sensação e em lembrança.    

No haicai, o passado nunca se abre, como no romance ou em outros gêneros 

memorialísticos. É como se, no Em busca do tempo perdido, o romance se concentrasse 

apenas na cena da Madeleine, sem a lembrança. Nas palavras de Barthes:  

 

O haicai seria produzido pelo deslumbramento de uma Memória pessoal 

involuntária (não: rememoração aplicada, sistemática): ele descreve uma 

lembrança inesperada, total, deslumbrante, feliz – e, claro, produz no leitor 

essa mesma lembrança que o produziu. É claro que tem relação com a 

memória involuntária de Proust (tema alegorizado pela Madeleine); mas 

diferença: haicai, próximo de um pequeno satori (...). (BARTHES, 2005, 

p. 82).   

 

Podemos conjecturar que, sendo um romancista, Teiji se abriria à memória e 

relataria o passado despertado pelo gatilho (“ouvindo o nome”). Sendo haicaista, 

interessa-se pelo sentido que desperta a memória, pela força latente da poesia. Ainda 

nas palavras de Barthes, o haicai “é a flor japonesa sem água: ela permanece como 

botão” (BARTHES, 2005, p. 82). 
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III – O TEMPO NO HAICAI DA RÃ, DE MATSUO BASHO 

 

O mestre haicaista Kagami Shiko nos conta que, na primavera de 1686, seu 

mestre Basho estava em sua cabana, ouvindo, entre o suave tamborilar da chuva, o 

arrulho gutural das pombas. Prossegue Shiko:  

 

O vento batia suavemente contra as flores persistentes. Naquela primavera, 

ele sempre ouvia o som de um sapo pulando na água. Finalmente, um 

indescritível sentimento surgiu em sua mente, formando dois versos: “Um 

sapo mergulha / som de água”. Kikaku, que estava ao seu lado, rapidamente 

sugeriu as palavras “rosas da montanha” como verso inicial do poema, mas 

o mestre decidiu por “velho tanque”. Se posso dar uma opinião, acho que, 

embora “rosas da montanha” soe poético e adorável, “velho tanque” é 

simples e substancial. (SHIKO apud UEDA, 1992, p. 140) 

 

Em seu estilo carregado de ambientações, Shiko nos localiza em um espaço 

carregado de significações temporais: da velha cabana de Bashô, ao norte de Edo, as 

chuvas de primavera, o arrulho gutural das pombas entre o suave tamborilar da chuva. 

Tudo nos aparece carregado de uma carga emotiva que remete a um tempo íntimo, 

cheio de subjetividades. Entrecortando essa calma da chuva primaveril, um som destoa: 

o barulho do sapo ao chocar-se com a água. Antes que essa intromissão soe-nos 

estranha, Shiko já nos alerta que se trata de um som também familiar: “Naquela 

primavera, ele sempre ouvia o som de um sapo pulando na água”. Nada parece perturbar 

a rotina daquela casa. Trata-se de um tempo fechado, circular, impermeável a qualquer 

interrupção. Tudo é familiaridade e regularidade. Refletindo sobre o texto, é improvável 

que não cheguemos a este ambiente, descrito por Marc de Smedt em sua introdução à 

Prática do Zen, de Taisen Deshimaru:  

 

Amanhecer. Amanhecer de consciências e corpos. Silhuetas sombrias, 

imóveis, que descansam erguidas sobre almofadas redondas, pernas 

cruzadas, joelhos no chão, nucas erguidas, olhos semicerrados, respiração 

lenta e profunda.  

Calma, calma. Silêncio. Perturbado às vezes – e podemos dizer que o canto 

de um pássaro perturba o silêncio? – pela rouca voz do mestre que comenta, 
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lentamente, textos sagrados arcaicos, impregnados de uma sabedoria tão 

antiga quanto o universo. (SMEDT apud DESHIMARU, 2008, p. 7) 

 

Embora seja temeroso buscarmos uma relação direta entre o haicai e o zen, a 

analogia, aqui, parece-nos feliz: esse amanhecer de consciências descrito por Smedt, 

perturbado apenas – se é que podemos usar o termo “perturbado” – pelas palavras do 

mestre, harmoniza-se com o ambiente da cabana de Bashô na primavera, perturbada 

apenas pelos regulares sons da natureza circundante. Há um tempo não linear, aqui, 

mergulhado na respiração de que nos fala Smedt e no suave tamborilar da chuva de que 

nos fala Shiko; atento ao barulho do sapo chocando-se contra a água e ouvindo a voz 

rouca do mestre que comenta textos sagrados. De repente, um indescritível sentimento 

floresce. Na cabana, Bashô forma dois versos:  

 

Kawazu tobikomu 

Mizu no oto. 

 

“Um sapo mergulha / som de água”. Em sua descrição da cena, Shiko nos 

habitua a certo estado emocional, perfeitamente coerente com a harmonia da natureza 

ao redor. O discípulo Kikaku nada mais faz do que se inserir nesse tempo de afinação 

natural, sugerindo um primeiro verso que fixa o poema em seu presente, em sua 

primavera: “Rosas da montanha”. Shiko está certo, nada pode ser mais adorável e 

poético do que esse primeiro verso. Tudo, no ambiente em que surge o poema nos leva 

à conclusão de Kikaku. Bashô, porém, corrige o discípulo. Temos, então, o primeiro 

verso:  

 

Furuike ya. 

 

“Velho tanque”. Nunca saberemos, de fato, os motivos do velho mestre ao 

propor sua versão final. Em 1968, Bashô já era um nome consagrado, cercado por um 

grupo de discípulos. A sua maneira, já havia revolucionado o haicai, que de poética 

menor passara a caminho de vida, a michi. Consta que havia sido discípulo do monge 

Butcho (1642-1716), que lhe introduzira nos caminhos do zen. Aos poucos, 

acrescentara a sua poética toda uma série de conceitos que, se não são diretamente 

influenciados pelo zen, pelo menos estão em perfeita harmonia com a simplicidade do 
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budismo japonês. Daí não haver nada de anormal em relacionarmos a postura do zen, o 

zazen, conforme descrito por Smedt, e a cena na cabana, descrita por Shiko. Assim, 

continuando a analogia proposta, resta-nos concluí-la: o verso introdutório de Kikaku 

(“rosas da montanha”) encerra o poema em seu universo circundante, em seu tempo 

presente. Kikaku criou um haicai completo, belíssimo, em que a tensão entre forças 

opostas (rosas da montanha X salto da rã) libera uma energia catabólica que vai ser 

resolvida pela tendência anabólica do poema, cuja ordem estrutural consegue romper a 

aparente inadequação entre os termos e construir uma estrutura, um poema (ver item 2.5, 

p. 27). O haicai de Kikaku é uma leitura da natureza, que se torna presente ao leitor. 

Bashô, porém, transcende essa lógica. O cenário natural da primavera, ou seja, o cenário 

do presente em que o poema é escrito e lido, transfigura-se do seu colorido original para 

a sua essência, para o que há de mais substancial e simples, para o negro original do 

universo. O múltiplo das rosas de Kikaku precisa resolver-se em um só; o múltiplo 

tempo da primavera, com todas as suas sensações, precisa reduzir-se a um só tempo, a 

uma só sensação que englobe todas as outras. Bashô vê, então, o velho tanque, furuike. 

Como aquele sentado na posição do zen, em zazen, Bashô vê o universo em satori.  

Essa interpretação zen do poema é tão antiga quanto questionável. Diz Masuda 

Goda: “Reconhecemos a influência do budismo no poema de Bashô, mas o haicai por si 

mesmo não é zen ou produto artístico do zen”
10

. Diz Meitsetsu: “Há um velho tanque, 

um sapo pula nele e – plop! – o som da água é ouvido. Isso é tudo o que o poema diz” 

(MEITSETSU apud UEDA, 1992, p. 141). Diz Francisco Handa: “Afirmar que uma 

arte é zen é possuir uma idéia pré-concebida. No momento em que isso ocorre, aquela 

arte deixa de ser zen” (HANDA, 1991, p. 17). Ver no poema de Bashô uma metáfora de 

satori é, sem dúvidas, um procedimento questionável. Mas que fique claro que usamos 

do artifício apenas para introduzir esse tempo particularíssimo do poema, o tempo da 

iluminação.    

 

3.1 O zazen e o tempo de permanecer sentado 

 

Conforme já vimos no subitem 2.6, o haicai estrutura-se sobre o paradoxo da 

presentificação do passado, ou da "memória imediata" (BARTHES, 2005, p. 102). 

                                                 
10

 O poema de Bashô e o zen. Disponível em http://www.kakinet.com/caqui/zen.htm. Acesso em: 12 nov. 

2014. 

http://www.kakinet.com/caqui/zen.htm


 40 

Aprofundemos agora o conceito, tentando chegar ao cerne do poema de Bashô. Antes, 

uma breve reflexão de Teisen Deshimaru:  

 

Durante o za-zen, o pensamento consciente está praticamente preso, e a 

consciência se volve suave, tranqüila, receptiva. Em seguida, a postura 

mantida, a atmosfera do dojo, o ensino do Mestre, a prática da respiração 

profunda criam um clima em que não se pensa e não se sofre. Se vive nas 

profundidades do próprio ser, onde tudo é silêncio, vazio absoluto. Se 

cortam as raízes do sofrimento. E o Mestre repete sem cessar: deveis chegar 

a parecer um morto que repousa em sua sepultura. Mediante essa educação, 

as coisas regressam ao lugar relativo que devem ocupar. Durante o za-zen, 

as condições em que o Mestre se coloca para transmitir seus ensinamentos 

se parecem com o tempo da morte, com o instante da morte. E, confrontada 

a morte, nada mais é importante. (DESHIMARU, 2008, p. 80).  

 

Zazen é a posição do zen: za significa sentar-se; zen, meditação, concentração. 

Deshimaru nos ensina que “o segredo do zen consiste em sentar-se, simplesmente, sem 

finalidade alguma ou espírito de proveito, em posição de grande concentração” 

(DESHIMARU, 2008, p. 22). Não sabemos a posição em que Bashô se encontrava ao 

compor o seu poema, mas, se considerarmos o tempo do haicai como esse tempo de 

mortificação, é fácil estabelecermos uma relação entre o haicai e o zazen.  

Voltemos, portanto, a descrição de Shiko e sua relação com o tempo de sentar-se 

do zazen. Shiko nos descreve esse ambiente de constante silêncio e concentração. 

Conforme já comentamos no início deste capítulo, tudo é ritmo e regularidade na cabana 

de Bashô. A descrição de Shiko, porém, nos sugere muito mais pluralidade e 

movimento do que o haicai final parece nos transmitir. Shiko nos fala de tamborilar da 

chuva, arrulho de pombos, o vento gentil chocando-se com as flores persistentes e, por 

fim, o som do sapo chocando-se com a água. A conclusão obvia dessa descrição 

(tomando-a como uma descrição realista da cena) é o verso inicial de Kikaku: “rosas da 

montanha”. Nosso objeto de análise, porém, não é a descrição de Shiko, muito menos o 

possível poema composto pelo verso de abertura de Kikaku. Estudamos aqui o poema 

de Bashô e, nele, muito pouco do colorido inicial da cena sobrevive; as flores da 

montanha são substituídas por um velho tanque. Nossa imaginação (e veremos como a 

imaginação pode reconstruir a cena do haicai da rã no Capítulo 4, item 4.4, p. 71) pode, 
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imediatamente, acrescentar as águas mortas, um cenário cinzento e musgoso. Enfim, o 

velho e o morto se sobrepõe ao vivo e colorido do verso de Kikoku e da descrição de 

Shiko. Confrontado com toda a pluralidade na primavera, Basho se confronta com a 

fatalidade desse tempo da morte de que nos fala Deshimaru.  

É importante lembrar que o poema da rã é um poema de primavera, já que o seu 

kigo, ou palavra-estação, kawazu (rã), é um termo que nos remete a essa estação do ano 

(discutiremos melhor o tempo da primavera no item 3.3, p. 46). Portanto, mesmo sem a 

descrição de Shiko, já sabemos a que cenário nos remete o haicai apenas pelo seu kigo. 

A palavra-estação nos remete à primavera, a natureza em ebulição nos remete à 

primavera, os dois versos compostos inicialmente por Bashô (“uma rã salta / barulho de 

água”) nos remetem à primavera. Então, como toda essa vida e efusividade pôde ser 

extraída do mortificante verso inicial? Em outras palavras, como o “velho tanque” 

consegue conter e transcender as “rosas da montanha”? A resposta pode estar 

diretamente relacionada com a postura do zazen, o tempo de permanecer sentado.   

Conforme já lemos no trecho citado acima, de Deshimaru, a postura zazen 

requer de seu praticante essa mortificação (“deveis chegar a parecer um morto que 

repousa em sua sepultura”). O processo, porém, está longe de representar um tempo de 

indiferença ou insensibilidade. Ao contrário, “a consciência se volve suave, tranqüila, 

receptiva”, pronta para receber os vários estímulos da primavera ao redor. A 

mortificação, na postura daquele que medita no zen, é uma ultra-sensibilidade, uma 

atenção extrema ao aqui e agora para que, disso, se extraia o que Shiko chamou, no 

poema de Bashô, de simplicidade e substancialidade. É obvio que há aí um paradoxo: 

uma mortificação que não apenas inclui, mas transcende a própria vida para dela extrair 

um novo extrato de percepção; uma percepção despida de toda e qualquer 

multiplicidade supérflua. O trabalho do mestre Bashô, aqui, é transcender todas as 

“flores da montanha” em “velho tanque”; alcançar um novo estado de percepção da 

realidade que se foque no uno, não nas distrações do múltiplo.    

Esse estado de percepção dá-se, no haicai e no zazen, ante a presentificação 

representada pela morte. O morto que repousa em sua sepultura é o homem diante de 

sua essencialidade, diante do seu presente eterno, não mais afetado pelos estados 

cambiantes da natureza. A morte do zazen e do haicai, porém, ignora a putrefação, pois 

esta é um estrato do tempo e não há tempo no eterno presente da consciência que “se 

volve suave, tranqüila, receptiva”. Há aqui e agora; o fundo da realidade encontra-se em 
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sua superfície. Haicai e zen encontram-se na sua forma paradoxal de entender a 

existência.  

Vejamos como é justamente o esvaziamento de toda e qualquer significação 

posterior aquilo que produz o encantamento do haicai de Bashô. Dois textos podem nos 

ajudar a entender isso. O primeiro é de Roland Barthes:  

 

Em suma, descoberto a fundo, o Tempo que faz suscita em nós este único 

discurso (mínimo): que vale a pena viver. Numa manhã de 1977 (dia 16), 

eu havia anotado: “De novo, depois de dias fechados, uma manhã de bom 

tempo, brilho e sutileza da atmosfera: uma seda fresca e luminosa; este 

momento vazio (nenhum significado) produz uma evidência: que vale a 

pena viver. As compras da manhã (na mercearia, na padaria), enquanto a 

aldeia está ainda quase vazia, eu não as perderia por nada no mundo”. Se eu 

fosse autor de haicais, eu o teria dito de modo mais essencial e mais 

indireto (menos tagarela). (BARTHES, 2005, p. 99) 

 

O segundo faz parte da introdução que Diasetz T. Suzuki escreveu para o livro 

de Eugen Herrigel, A arte cavalheiresca do arqueiro zen:  

 

O Zen é a “consciência cotidiana”, de acordo com a expressão de Baso 

Matsu (morto em 788). Essa “consciência cotidiana” não é outra coisa 

senão “dormir quando se tem sono e comer quando se tem fome”. Quando 

refletimos, deliberamos, conceptualizamos, o inconsciente primário se 

perde e surge o pensamento. Já não comemos quando comemos, nem 

dormimos quando dormimos. Dispara-se a flecha, mas ela não se dirige 

diretamente ao alvo e este ao está onde devia estar. O cálculo verdadeiro se 

confunde com o falso. A confusão introduzida no espírito do arqueiro se 

traduz em todos os sentidos e em todos os domínios. (SUZUKI apud 

HERRIGEL, 2003, p. 11 e 12).  

 

As coincidências entre os dois textos podem nos esclarecer o segredo desse 

tempo mortificado do haicai e do zazen. Em Barthes podemos observar como toda a 

variedade de complexidade da manhã (as compras, a mercearia, a aldeia, as nuances do 

clima) surge do vazio interior ou da mortificação do observador, este “momento vazio 

(nenhum significado)”. Em Suzuki, o zen, ou “consciência cotidiana” surge da ausência 
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de reflexões, deliberações, conceptualizações; é o pensamento que destrói o 

“inconsciente primário”. Precisamos mortificar o pensamento, então, para que possamos 

voltar a “dormir quando se tem sono e comer quando se tem fome”. Em Bashô, a série 

de estímulos e multiplicidades da primavera representadas pelos dois últimos versos do 

haicai (“uma rã salta / barulho de água”) só se torna possível graças à mortificação 

representada no primeiro verso (“velho tanque”). Nesse sentido, o “morto em sua 

sepultura”, de Deshimaru; o “momento vazio”, de Barthes; a “consciência cotidiana” de 

Suzuki; e o “velho tanque” de Bashô representam uma só coisa: a receptividade daquele 

que é apenas sentidos; o tempo daquele que permanece sentado.  

Mais uma vez é Deshimaru quem nos esclarece esse sentido de se estar presente 

inteiramente aqui e agora:  

 

Concentrar-se no que há aqui e agora, estar plenamente atento à ação 

presente. O mestre Dogen deixou um grande livro, o Shobogenzo, em que já 

capítulos que são um manual de vida cotidiana. Um capítulo inteiro se 

consagra a maneira de lavar-se: Dogen insiste em que se deve utilizar a 

água com economia e analisa detalhadamente a ação de lavar os dentes. (...) 

Ser e estar sempre no que se faz, tal é o espírito do zen. (DESHIMARU, 

2008, p. 44).  

 

Ser e estar sempre no que se faz, ou seja, no presente, é a postura que explica o 

haicai e o zen. Mais uma vez, reforçamos que o objetivo aqui não é traçar uma 

identificação entre essas duas expressões do espírito oriental, apenas encontrar os traços 

de semelhança e buscar a raiz profunda dessa manifestação. Devemos, portanto, 

continuar nossa investigação, sabendo agora que o haicai não se passa no tempo 

múltiplo e polifônico da primavera das “rosas da montanha”, mas no tempo uno daquele 

que permanece sentado, vazio de significados e pensamentos; o haicai se passa no 

tempo silencioso do “velho tanque”.  

 

3.2 O tempo do silêncio: furuike (古池) 

 

Uma curiosidade sobre a cena narrada por Shiko é a inversão da ordem de 

composição do poema. Ao ouvir o som da rã chocando-se contra a água, Bashô propõe 

os dois versos finais: “uma rã salta / barulho de água”. O mestre espera, então, o 
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primeiro verso, a condição em que se dá o salto da rã. Já vimos que Kikaku propõe, 

como condição para o vôo da rã, a polifonia da natureza primaveril. Bashô, porém, 

aparentemente contrariando a natureza de sua realidade circundante, opta pelo silêncio 

do “velho tanque”. Já vimos, no tópico anterior, que tipo de situação temporal está 

pressuposta a essa escolha. Resta-nos entender, agora, que tipo de implicação temporal 

essa escolha tem.  

A diferença pode parecer sutil, mas é essencial. Como Bashô, precisamos, no 

tópico anterior, inverter a sucessão temporal aparente do poema para captar suas 

condições anteriores. Primeiro soubemos que uma rã salta e há barulho de água; só 

então descobrimos que é no tempo do zazen, de permanecer sentado em frente ao 

“velho tanque”, que tudo se deu. Agora que já sabemos em que tempo se passa o poema, 

aqui e agora, podemos tirar dele as condições para entendermos o desenrolar do haicai. 

Tomemos o haicai da rã como um velho romance policial em que, dado um fato - um 

assassinato ou o salto da rã -, precisamos reatar a teia de acontecimentos para 

entendermos o que aconteceu - quem matou e como, onde se deu o salto da rã. 

Descoberto o mistério – a culpa é do mordomo, a rã salta no velho tanque -, resta-nos 

reconstruir todos os passos e conferir a coerência interna dos dados que temos com a 

chave da resposta que encontramos. As semelhanças entre o romance de mistério e 

haicai acabam aqui, pois, se no primeiro todo o interesse reside em decifrarmos o 

enigma, sendo a reconstrução dos fatos apenas tarefa para os leitores mais atentos; a 

reconstrução do universo após a descoberta do seu princípio constitui a tarefa principal 

do leitor de haicais. Desvendado o mistério, ou seja, conscientes da posição em que o 

autor se encontrava diante do seu objeto poetizado, refazemos agora todo o percurso 

poético, revivendo inteiramente o tempo do poema.  

No tópico anterior descobrimos o “velho tanque”. Sua condição de existência é a 

mortificação, ou o vazio interior, o aqui e o agora daquele que o observa. É nessas 

condições que devemos nos pôr, mais uma vez, diante do furuike, do “velho tanque”, 

para entender, então, o que de fato acontece com o universo a partir do salto da rã. 

Vejamos o que nos diz Gishu Shida:  

 

Bashô estava sentado em sua cabana, frente a Kikaku. Aparentemente, não 

havia ninguém mais. Os dois poderiam estar conversando, mas nada 

perturbava o silêncio. Estavam no fim da primavera, as rosas montanhesas 

estavam florescendo nas bordas do tanque do quintal. A bananeira, rainha 
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do jardim, estava apenas começando a dar frutos, com seus brotos nus 

nascendo do velho tronco. Era dia. De repente, quebrando o silêncio, uma 

rã pula no velho tanque. Em seguida, há silêncio outra vez. Uma repentina 

mudança da quietude (silêncio) para o movimento (som), e então, um 

retorno do movimento (som) para a quietude (silêncio) – isso, combinado 

com o velho tanque e a rã, criou uma atmosfera de infinito yugen e 

tranqüilidade. Havia uma perfeita correspondência com o sentimento que 

estava amadurecendo em Bashô naquele tempo, simbolizando suas 

emoções íntimas. Profundamente mudado, Bashô produziu esse poema 

quase por reflexo. (SHIDA apud UEDA, 1992, p. 141) 

 

Mais do que certas mudanças circunstancias, a descrição de Shida nos apresenta 

certo angulo não inteiramente contemplado no texto de Shiko, estudado antes. Em 

primeiro lugar, a solidão dos dois haicaistas, mestre e discípulo. Bashô e Kikaku estão 

frente a frente; aparentemente não há mais ninguém. Ao redor, reina o silêncio; silêncio 

este que não está inteiramente explícito na descrição de Shiko, cuja multiplicidade nos 

conduz mais à multiplicidade de sons da natureza. E é no contraste entre o silêncio 

daquele fim de primavera e o barulho produzido pela rã, ao saltar na água, que o texto 

de Shida vai buscar as raízes profundas do poema de Bashô. Uma expressão, então, 

pode servir de chave para entendermos melhor esse tempo de silêncio: yugen.  

Makoto Ueda nos explica que yugen é um sentimento de beleza, mistério e 

profundidade que permeia certos ideais estéticos ligados à arte japonesa. 

Freqüentemente acrescentado de outros efeitos, como a elegância, o refinamento, a 

ambigüidade, a soturnidade, a calma, a efemeridade e a tristeza, o yugen pode combinar 

esses elementos em diferentes formas e proporções, a depender dos objetivos do artista 

(UEDA, 1992, p. 429).  

Conforme já dissemos no Capítulo 2 (p. 22), fazer um levantamento das bases 

para compreensão estética da arte japonesa muitas vezes passa pela decifração de 

termos que, embora familiares e usuais na crítica oriental, são exóticos e quase sempre 

impenetráveis para a crítica ocidental. Yugen é um desses termos. Espécie de mistério 

da beleza, fascínio pelo desconhecido, esse sentimento que, segundo Shida, permeava a 

pequena cabana de Bashô após o evento da rã está, sem dúvidas, bem mais próximo da 

imagem do “velho tanque” do que a feliz e primaveril descrição de Shiko. Yugen é a 
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chave para compreendermos o “velho tanque” em todas as suas dimensões poéticas e 

espirituais.  

Vamos, então, tentar compreendê-lo em todas as suas dimensões. Comecemos 

pela estranha (para nós, leitores ocidentais) série de caracteres que formam o primeiro 

verso do poema:  

 

古池や 

Furu-ike ya (Velho tanque) 

 

Essa seqüência de kanji (caracteres chineses adotados como escrita oficial do 

Japão) pode nos ensinar algo sobre o sentido profundo do yugen. O primeiro caractere, 

furu (古), significa “antigo”, “velho”, “passado”. Diz-nos Tai Hsuan-an: 

 

Esse ideograma simples, e que significa antigo e passado, contém 

igualmente o signo de boca compondo com o sinal que representa dez. Aqui, 

o número dez tem o sentido de inúmeros ou muitas vezes. Assim, este 

ideograma quer dizer que mensagens (representadas pelo signo boca) são 

transmitidas de uma boca à outra, de uma geração à outra, são repetidas 

inúmeras vezes e, sendo assim, se tornam antigas. (HSUAN-NA, 2006, p. 

250) 

 

O símbolo da boca sobreposta por uma cruz transmite, a um leitor japonês, a 

complexa idéia de tradição, antiguidade. Já nos aproximamos de uma concepção de 

tempo em que, se para um olhar analítico supõe linearidade (a palavra passada de boca 

em boca por dez gerações), para um olhar casual, ou seja, o olhar do leitor japonês 

comum (aquele para quem Bashô escreveu seus poemas), fica a impressão de um 

mistério afastado, que sobrevive no presente como um eco, uma aura. Furu já contém, 

em si, uma parte de yugen.  

O “velho” aparece aqui mais como emanação do que como simples adjetivo. O 

kanji contagia e afeta diretamente o ideograma posterior, esse também carregado de 

sentidos poéticos e misteriosos: ike (池), lago, tanque. Sua forma caracteriza-se pelo 

elemento água, mizu (水), sintetizado pelos três traços à esquerda do ideograma. Esse 

receptáculo da água, ou de água, é, de fato, a tônica do poema.  
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O elemento líquido e suas possibilidades sonoras ecoam por todo o poema. 

Nesse primeiro momento, é o silêncio de mizu (水 ), afetado pelo furui (古 ) que 

sentimos. A água parada ecoa, mas seu som é de silêncio. Retomando a descrição de 

Shiko, lembremo-nos que é entre as chuvas primaveris que o poema se constrói. A 

sensibilidade do comentador é capaz de reconstruir um universo de água, cujo 

tamborilar constante mais sugere a regularidade, a rotina e, conseqüentemente, o 

silêncio. O “velho poço” é síntese, princípio e finalidade de toda essa água que encharca 

o mundo no fim da primavera.  

O que há de intenso e penetrante na imagem do furuike, do velho tanque, parece-

nos mais universal do que a princípio possamos imaginar. Também na literatura 

ocidental, são as velhas águas paradas, são as velhas lagoas ou taques que escondem 

tudo aquilo que os japoneses chamam de yugen. Gaston Bachelard, discorrendo sobre as 

águas profundas na poesia de Edgar A. Poe, diz:  

 

Nessa contemplação em profundidade, o sujeito toma também consciência 

de sua intimidade. Essa contemplação não é, pois, uma Einfühlung imediata, 

uma fusão desenfreada. É antes uma perspectiva de aprofundamento para o 

mundo e para nós mesmos. Permite-nos ficar distantes diante do mundo. 

Diante da água profunda, escolhes tua visão; podes ver à vontade o fundo 

imóvel ou a corrente, a margem ou o infinito; tens o direito ambíguo de ver 

e não ver; tens o direito de viver com o barqueiro ou de viver com “uma 

nova raça de fadas laboriosas, dotadas de um bom gosto perfeito, 

magníficas e minuciosas”. A fada das águas, guardiã da miragem, detém 

em sua mão todos os pássaros do céu. Uma poça contém um universo. Um 

instante contém uma alma inteira. (BACHELARD, 2013, p. 53)     

 

Detendo-se sobre uma poética puramente ocidental (a de Edgar A. Poe), 

Bachelard parece chegar ao tão distante conceito de yugen, intrinsecamente contido na 

imagem das águas velhas, profundas. Esse tempo do que é velho, carregado de silêncio, 

parece ser, de fato, o tempo do furuike. Tomadas as condições propostas pelo filósofo 

francês, diante do “velho tanque” parece ser dada a Bashô e aos seus leitores a 

possibilidade de “ver e não ver”. E o que seria essa “raça de fadas laboriosas, dotadas de 

um bom gosto perfeito, magníficas e minuciosas” se não a própria poética do haicai? 

Bashô opta por “ver”. Aceitando o tempo velho e carregado de mistérios das suas águas 
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paradas, aceita tudo o que esse tempo de estabilidade e sabedoria pode fornecer ao 

conhecimento. O tempo do silêncio do furuike é também o tempo da sabedoria, daquilo 

que Shida, intuitivamente, nos diz ser “o sentimento que estava amadurecendo em 

Bashô”.  

Compreender o “velho tanque” supõe postar-se diante dele; sentar-se (zazen); 

viver o seu tempo de silêncio pelo tempo que nos for necessário. Não há toa, Moran no 

alerta: “Esse Hokku é indescritivelmente misterioso, emancipado, profundo e delicado. 

Só podemos compreendê-lo após anos de experiência” (MORAN apud UEDA, 1992, p. 

140) 

O primeiro verso encerra-se com essa idéia de um tempo silencioso. Fechando a 

frase, o kana Ya (や) nos põe o suspense de uma mora, uma unidade de som que supõe 

pausa, um período de tempo. O ya japonês é constantemente traduzido para o português 

através da partícula expletiva “ah”; um procedimento duvidoso, tendo em vista que o 

que há de silêncio e intimismo no kana parece-nos perdido no vago “ah”.  

O primeiro verso supõe uma primeira qualidade auditiva da água, o silêncio. 

Essa ausência de som, porém, representa, conforme já discutimos, apenas uma condição. 

O poema, de fato, dá-se nele. Tudo acontece nesse “velho tanque” que não pode 

permanecer eternamente nesse tempo de yugen, de silêncio. É preciso que algo novo 

surja e esse algo é o som. Relembremos a feliz observação de Shida: “Uma repentina 

mudança da quietude (silêncio) para o movimento (som), e então, um retorno do 

movimento (som) para a quietude (silêncio)”. O silêncio e o yugen retornarão ao fim do 

poema, definitivamente transfigurados. Antes, porém, há o som.  

 

3.3 O tempo da inquietação: kawazu (蛙) 

 

Assim como Shida, Shinten-o Nobutame percebe algo de intermitente no poema, 

embora essa intermitência tenha algo de regular e necessário. Diz-nos o erudito japonês 

que “o monge Zen Hakuin sempre falava sobre o som de mãos aplaudindo. O som da 

água nesse hokku é como aquele: esta lá e não está lá.” (NOBUTAME apud UEDA, 

1992, p. 140). Algo está e ao mesmo tempo não está no “velho tanque”. Como na cena 

descrita por Shiko, há uma primavera ao redor: há som, pombas, chuva, sapos, flores 

montanhesas. Falta-nos, porém, perceber toda essa polifonia no silêncio do furuike. O 

que está lá sem estar lá?  
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蛙 

Kawazu (rã). 

 

Estamos aqui diante de um kigo, ou palavra-estação, conforme já havíamos 

informado no início deste capítulo (página 39). E a função do kigo em um haicai é, 

sucintamente, estabelecer um eixo fixo, que localize o poema em um tempo maior, ou 

estação (ver Capítulo 2, p. 26). Kawazu é, portanto, o ponto central em torno do qual 

gira todo o poema. A rã nos remete ao tempo primavera e, com ele, a toda sua polifonia, 

todas as suas cores. A primavera renova o mundo e é como metáfora do novo que essa 

estação costuma surgir também na poesia ocidental.  

Há algo na lógica das estações, porém, que transcende qualquer simplificação. 

Fisicamente e simbolicamente, uma estação contém a seguinte em germe. A primavera 

está contida no inverno, como idéia, mas também como conseqüência física da 

translação da Terra. O haicai é um pequeno cosmos, completo em suas 14 sílabas. No 

poema da rã, o universo se repete: o invernal furuike (“velho tanque”) já contem o 

primaveril kawazu (rã), o kigo que renovará o universo. O tempo do silêncio já contem 

o tempo do som. E é como som que a rã é entendida no kanji.  

Decompondo o ideograma 蛙 , encontramos algumas idéias estranhas ao 

universo simbólico ocidental. A primeira delas é a tônica dada pelo elemento inicial, 

mushi (虫 ), que significa verme, inseto. Trata-se, na verdade, de um radical, 

representativo de uma classe, a dos bichos. Mushi pode ser utilizado para introduzir 

ideogramas representativos de vários tipos de animais. Há, porém, algo de 

extremamente curioso em sua relação com o verme, com o inseto. Talvez tenhamos de 

voltar a um Bashô mais jovem para compreender sua íntima relação com a idéia do 

inseto.  

Em 1680, o poeta já era um mestre reconhecido, cercado de discípulos, vivendo 

em sua famosa cabana ao norte de Edo. Nesse ano, Bashô escreve um poema pouco 

conhecido, em estilo incipiente, ainda longe da qualidade de suas obras clássicas. Trata-

se do seguinte haicai:  

 

Noite... silêncio 

Ao luar, um verme  
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Escava uma castanha.  

 

O professor Komiya Toyotaka vê aqui uma perturbadora desordem, que parece 

afetar a própria intimidade do leitor:  

 

Da forma como eu leio esse hokku, vejo em minha mente uma castanha em 

um ramo banhado pelo luar. Então eu ouço, em um mundo que repousa em 

total quietude, o som extremamente fraco de um verme comendo a castanha. 

(KOMIYA apud UEDA, 1992, p. 56) 

 

O que perturba na leitura de Komiya é essa proximidade entre as palavras 

“mente” e “castanha”. Essa estranha aproximação nos remete ao que há de assustador 

no haicai de Bashô: na noite banhada de luar, com a mente clara e consciente, 

mergulhada em silêncio, algo rói, sutilmente, toda essa tranqüilidade. Algo escava, 

perturba, emerge do tempo de quietude. Outro poema, do mesmo ano, pode nos ajudar a 

compreender melhor essa intranqüilidade do inseto:  

 

Aranha – por que 

Por que você está chorando? 

Vento de outono.  

 

Esse poema é encimado pela palavra “inseto”, o que, juntamente com a 

proximidade de sua composição com o poema anteriormente citado, talvez indique uma 

certa unidade temática na qual Bashô estava trabalhando no período. Aqui um inseto – 

uma aranha – interrompe o silêncio com sua voz lastimosa, solitária. Chikurei visualiza 

ao seu redor uma velha casa desolada (UEDA, 1992, p. 54), tão velha quanto o “velho 

tanque” do poema da rã. Essa lástima, em um movimento típico do haicai, é a síntese do 

“vento de outono”.  

O inseto, aqui, como o verme que rói a castanha no poema anterior, perturba a 

quietude ao redor com o seu barulho. Algo interrompe a tranqüilidade, algo fere o 

perfeito equilíbrio da mente. Em 1680, Bashô já investigava esse estranho verme a roer-

lhe a harmonia dos sentidos. Seus insetos anteriores, porém, parecem apenas esboços 

daquele definitivo. No salto da rã sobre o “velho tanque”, Bashô compreende, enfim, o 

sentido daquele choro da aranha.  
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Barulho é, por fim, a alma e o objetivo desse inseto aquático. Tanto que o 

ideograma japonês para rã é formado pelo radical mushi (虫) seguido do kanji kei (圭), 

que significa barulho. O inseto que faz barulho, a rã, parece assim, uma retomada da 

aranha que chora e do verme que rói a castanha.  

É o tempo da primavera, tempo de perturbar o equilíbrio invernal do “velho 

tanque”. Kawazu introduz, justamente, essa inquietude, o mundo em permanente 

transição. Como já vimos anteriormente (p. 26), o kigo é o eixo fixo do poema, o quadro 

geral em torno do qual se dará a individuação. Paradoxalmente, porém, a palavra-

estação surge aqui com um peso ambíguo. Embora nos localize no tempo, fixando a 

cena geral que circunscreve o quadro, ela nos joga também para o tempo da 

transitoriedade. Kawazu é a explosão de variedade dentro do mundo cinzento e triste de 

“velho tanque”. São as “flores montanhesas” de que nos falava Kikaku. Nada 

permanece o mesmo depois da passagem da rã (ou da primavera); tudo se multiplica em 

nuances e seres. Há som dentro do silêncio anterior e a rã surge como esse tempo de 

despertar.  

Aqui devemos nos deter em uma primeira nuance da percepção do tempo no 

oriente, conforme ela nos aparece no haicai original. Já falamos, no início deste capítulo, 

da importância do aqui e agora para a percepção do tempo de estar sentado, em zazen, 

que é condição fundamental para a existência do haicai da rã. É o aqui e agora, então, 

que explicaria a verticalidade temporal do poema. O tempo aqui não se dá na horizontal, 

ou seja, linearmente; mas na vertical, ou concomitantemente. A seqüência de versos no 

poema pode nos explicar essa impressão.  

É natural para o leitor, ao ouvir haicai completo, intuir uma lógica interna que 

não está, de forma alguma, explícita nos versos. A seqüência “furuike ya kawazu 

tobikomu mizu no oto” (“velho tanque uma rã salta barulho de água) induz a uma 

interpretação linear: há uma rã (kawazu) que salta (tobikomu) no velho tanque (furuike), 

produzindo o barulho de água (mizu no oto). O leitor entende a frase em uma ordem 

sujeito + verbo + complemento que não está indicada na frase. De forma mais complexa, 

há ainda uma indução de causa ( o salto da rã no velho tanque) e conseqüência (o 

barulho da água).  

Não há nenhum erro de interpretação aí. É perfeitamente sensato ler o poema 

assim, mas a questão discutida é que essa seqüência não está explícita no haicai. O que 

Bashô nos apresenta, no primeiro verso, é um cenário (o velho tanque) e, a seguir, uma 

pequena narrativa (o salto da rã), de modo que um não se sobrepõe ao outro: furuike e 
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kawazu coexistem no tempo e não há uma ordem natural de elementos do tipo sujeito + 

complemento. Em português, é constante a tentação de incluir-se, em algumas traduções, 

a preposição “em”, reduzindo o tanque ao cenário onde a rã exibe o seu salto (ver 

Capítulo 4, item 4.2, p. 64). Esta tradução de Casimiro de Brito exemplifica o fato:  

 

No velho tanque 

Uma rã salta-mergulha 

Ruído na água.
11

  

 

Todo o poema gira em torno da rã e do seu salto, tudo mais são conseqüências e 

circunstâncias. Não há essa hierarquia em Bashô. Embora o kigo seja, como já 

afirmamos, o eixo central em torno do qual o poema gira, de forma alguma há uma 

valoração sobre as palavras, seja pela sua importância, seja pela sua prioridade temporal. 

A rã e o tanque coexistem, assim como o tempo do silêncio e o tempo do inseto 

coexistem. Cronologicamente ambos estão em posição vertical, um sobre o outro, não 

um após o outro. A verticalidade temporal do poema manifesta-se, inclusive, em sua 

forma, originalmente vista assim:  

 

古 

池 

や 

蛙 

飛 

び         

こ 

む 

水  

の 

音   
 

Essa concomitância entre o velho tanque e a rã reflete, de forma bastante clara, a 

tendência ao aqui e agora da sociedade japonesa. O próprio Bashô reconhece, no haicai, 

a experiência do instante. Diferenciando haiku da tanka, outra forma de poesia curta, o 

mestre já havia identificado no primeiro a experiência da instantaneidade. 

 

                                                 
11

 Em: http://www.kakinet.com/caqui/furuike.shtml. Acessado em: 15 jan. 2015.   

http://www.kakinet.com/caqui/furuike.shtml
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Essa experiência não é emocional, é sensitiva, é um tipo de sintonia entre o 

alvo da percepção (mundo exterior) e o íntimo; surge num instante e se 

extingue noutro. Conforme as palavras do próprio Bashô, que Hattori Doho 

(1657-1730) menciona em sua teoria do haiku intitulada Sanzoshi (Três 

livros), de 1702, parece ser algo semelhante a “uma luz que se vê em algo, 

e deve ser fixada em palavras antes de se apagar do coração”. O tempo pára 

nesse momento. Não há espaço para as lembranças se inserirem nele. 

(KATO, 2012, p. 101).   

 

3.4 O tempo da ação: tobikomu (飛びこむ) 

 

Esse momento em que o tempo pára, que não pode ser dissecado em passado e 

futuro, mas apenas em presente (uma radicalização de presente, pois não supõe 

continuidade), é aquilo que Barthes chama de “fruição imediata do sensível e da escrita” 

(BARTHES, 2005, p. 100):  

 

Por um lado é evidente que o haicai não é um ato de escrita à moda 

proustiana, isto é, destinado a “reencontrar” o Tempo (perdido) depois, 

posteriormente (fechado no quarto de cortiça), pela ação soberana da 

memória involuntária, mas, pelo contrário: encontrar (e não reencontrar) o 

Tempo já, imediatamente (...). (BARTHES, 2005, p. 100)  

 

No poema de Bashô, esse “imediatamente” surge na presentificação do verbo:  

 

飛びこむ 

Tobikomu (saltar, mergulhar).  

 

Para todo leitor em língua não japonesa, esse verbo guarda uma dupla armadilha: 

1) sua coloquialidade; 2) sua intraduzibilidade. Os dois problemas, por mais paradoxais 

que pareçam, são complementares e refletem, em seu conteúdo, a tendência à 

presentificação do texto japonês.  

Tobikomu é uma palavra composta pelo verbos tobu (飛ぶ) e komeru (こめる). 

Tobu reúne em si a idéia do salto. Seu kanji (飛 ) sintetiza um vôo de pássaro, 

representado por duas asas na extremidade direita do ideograma. Essa visão do salto 
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guarda em si uma série de ambigüidades, dentre elas, a dinamicidade do ideograma, que 

é uma forma fixa tensionada por uma eminência de movimento. A rubrica das asas no 

canto direito é um sinal constante de cinetismo. Em tobu (飛) paramos em suspense, 

diante da expectativa do vôo.  

Komeru esconde idéias mais sutis, mas também carregadas de significação. Aqui 

o transcrevemos em hiragana, o alfabeto silábico japonês, conforme o encontramos em 

Franchetti e Doi (FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 81) e em Ueda (UEDA, 1992, p. 140). 

Mas é significativo analisarmos a transcrição de kanji, em ideograma, conforme faz 

Haroldo de Campos (CAMPOS, 1977a, p. 62).  

 

込 

Komu (entrar).  

 

O ideograma é formado por duas partes, cada qual contendo uma idéia distinta. 

A parte inferior indica “movimento para frente”, shinnyu, com sua rubrica de uma 

pegada; a parte superior indica “entrar”, “introduzir”, nyu, com sua emulação de uma 

foz de rio. “Dar um passo à frente e entrar” talvez seja uma forma analítica de 

interpretarmos o kanji. A desinência verbal mu é representada em hiragana (む).  

Analisando os dois kanji que formam o verbo tobikomu (飛び込む), observamos 

certa eminência, uma carga de tensão para o movimento, contrabalanceada pela 

imobilidade dos ideogramas. Esse paradoxo pode ser perfeitamente formulado pelos 

dois problemas que listamos acima: a coloquialidade do verbo e sua intraduzibilidade. 

Tobikomu (飛びこむ ) é um verbo coloquial em japonês, presente na linguagem 

cotidiana da população. Deparar-se com esses ideogramas e com essa complexa (para 

nós, leitores ocidentais) idéia de um salto que adentra algo é fato usual para um leitor 

nipônico, carregado do convencionalismo imóvel que um ideograma tem para um 

oriental. Por outro lado, para nós leitores ocidentais, a ausência de uma idéia 

correspondente em idiomas europeus modernos é um constante incentivo à mobilidade, 

à busca de neologismos. As traduções em português variam entre o comum e o 

inventivo (estudaremos melhor a questão no capítulo 4), mas ambas ressaltam aspectos 

diferentes que estão sintetizadas no kanji original.  

A rã salta e adentra algo e a impossibilidade de dizermos isso em português nos 

leva a compreendermos o que esse verbo tem dinâmico e fixo, ao mesmo tempo. Ora, 
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dinamicidade e fixidez é o próprio jogo que o haicai se propõe a praticar, conforme 

vimos no Capítulo 2 (p. 26). E é dessa tensão entre o fixo e mutável que surge essa 

complexa relação temporal exposta por Barthes. Há, no haicai, uma sede de instante, 

mas um instante que não se perde na rede de acontecimentos passados ou futuros. Ao 

contrário, trata-se de um instante que fixa-se, eterniza-se em um presente interminável. 

Trata-se de uma fatuidade que tem “vocação de Tesouro”. Retomemos aqui o trecho já 

transcrito na página 31:  

 

(...) esse instante puro, isto é, sem compromisso, que parece não se 

comprometer com nenhuma duração, nenhuma volta, nenhuma retenção, 

nenhum ato de reserva, nenhum congelamento (Instante absolutamente 

fresco: como se comêssemos a coisa anotada, na própria árvore, como um 

animal que masca a erva viva da sensação), portanto, esse Instante parece 

também dizer: para eu me lembrar, quando eu reler. Instante que tem 

vocação de Tesouro (...). (BARTHES, 2005, p. 101 e 102).  

 

No salto-mergulho da rã dá-se esse fenômeno estranho na literatura, embora não 

raro no cotidiano, de uma circunstância que exige essa anotação, que exige sua fixação 

não em uma forma cinzelada, rígida, mas em uma forma que preserve o que há de fresco 

no ato observado. Tobikomu nos remete a um tempo instantâneo que possui as 

paradoxais características de ser velocidade e imobilidade, permanência e 

transitoriedade.  

Esclarecido esse ponto, podemos nos deter brevemente sobre a questão do tempo 

verbal em japonês. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a língua japonesa 

moderna não possui uma forma direta de estabelecer uma relação temporal de passado, 

presente e futuro através do uso de desinências, como acontece nas línguas européias 

modernas. É o que nos explica Shuichi Kato:  

 

Uma das características claras do japonês moderno, pelo menos se 

comparado com as línguas européias, é que a sua gramática, mais do que a 

estruturação do tempo segundo a relação entre o antes e o depois sobre uma 

linha do tempo, tem a notável tendência de se dirigir para a expressão da 

relação do falante em relação aos acontecimentos que se sucedem 

temporalmente. A memória traz os acontecimentos do passado para perto 

do estado psicológico presente do falante, e a previsão, os acontecimentos 
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do futuro. O passado do mundo deságua no presente do falante, e o futuro 

do mundo escorre do presente do falante. Se não fosse assim, um passado 

sem conexão desapareceria (amnésia), e um futuro imprevisível não seria 

objeto de interesse de ninguém. (KATO, 2012, p. 67) 

 

De fato, a própria língua japonesa parece submeter o passado e o futuro ao 

centralismo do presente. Há uma subjetivação do tempo, em que o passado é memória e 

o futuro é previsão, ficando o presente como o único fato intransponível. A experiência 

do haicai é, necessariamente, a experiência do presente (ver item 2.6). O verbo 

tobikomu, portanto não poderia distanciar-se desse tempo. A rã “salta”, “tomba”, 

“mergulha” etc. É preciso considerar, no entanto, que a tendência mesmo à 

presentificação destrói toda possível linearidade temporal que pudéssemos intuir do 

poema, conforme já analisamos no item anterior. Se já afirmamos que o “velho tanque” 

e a “rã” convivem no mesmo intervalo temporal, precisamos também concluir, 

analisando o verbo, que o salto também é contemporâneo aos objetos citados 

anteriormente.  

Ora, se na língua japonesa as conexões entre passado, presente e futuro se dão 

em relação a um sujeito no presente, temos que estender essa lógica à própria sucessão 

do poema. Se pudéssemos explicar o haicai da rã, em português, diríamos algo parecido 

com isto: “Havia um velho tanque. De repente, uma rã salta dentro dele, produzindo 

barulho de água”. Observemos que intuitivamente empurramos o velho tanque e seu 

silêncio para o passado, para um mundo anterior ao salto da rã. Na língua japonesa, tal 

procedimento seria impossível, já que não “havia” um velho tanque, mas “há” a 

memória de um velho tanque. As águas profundas, que estudamos no item 3.2, 

continuam a existir, apenas transfiguradas em memória. O dicionário Iwanami Kogo 

Jiten, citado por Kato, parece nos esclarecer essa sutil, mas fundamental diferença na 

forma de encarar o tempo por japoneses e ocidentais:  

 

Entre os europeus modernos e os japoneses antigos há uma grande 

divergência quanto ao domínio do tempo. Os europeus pensam o tempo 

como existência objetiva e como continuidade prorrogável e o consideram 

divisível, colocando aí o alicerce da divisão de passado, presente e futuro. 

Porém, para os japoneses da antiguidade, o tempo não era uma 

continuidade prorrogável objetiva. Pelo contrário, muito subjetivamente, o 
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futuro era a própria conjetura e suposição vaga do falante, e o passado, a 

existência ou não da memória do falante, ou o próprio reavivar da memória. 

(KATO, 2012, p. 69).  

 

Se já descobrimos que o tempo do silêncio (furuike), da inquietação (kawazu) e 

da ação (tobikomu) são concomitantes, resta-nos investigar em que tempo se dá a 

conseqüência; resta-nos entender o tempo do ruído de água (mizu no oto).    

 

3.5 O tempo da síntese: mizu no oto (水の音) 

 

Já dissemos que o mundo do silêncio contém em si toda a fluidez da primavera, 

na qual se desdobra. O “velho tanque” que se renova em “rã” através do “salto-

mergulho” desta não deixará de experimentar sua revolução. Entramos agora no mundo 

da conseqüência, em um tempo que se antepõe e contém em si um novo silêncio-síntese.  

Mas quando se dá esse ruído? Retomemos a nossa breve narrativa do “caso” da 

rã: “Havia um velho tanque. De repente, uma rã salta dentro dele, produzindo barulho 

de água”. Observe-se que, em português, optamos pelo uso do gerúndio para introduzir 

as conseqüências do pequeno salto. A escolha é sintomática porque o gerúndio parece 

ser, de fato, o tempo verbal mais próximo à idéia de concomitância do poema original. 

Embora fique claro que o barulho se dá graças ao salto da rã, logo, após este, também 

fica-nos a impressão de algo simultâneo aos nossos ouvidos: o barulho está sendo 

produzido, está “barulhando” neste exato momento. Ora, se a rã “salta”, no presente, 

havemos de concordar que o salto e o barulho se dão ao mesmo tempo, diferenciando-se 

este último apenas pelo fato de sobreviver como eco, como gerúndio. Vejamos se 

acontece algo semelhante no original:  

 

水の音 

Mizu no oto (barulho de água).  

 

O poema encerra-se, de fato, com notas em tudo harmônicas ao que já foi 

apresentado até aqui. Primeiramente, retomamos o elemento líquido, já analisado no 

item 3.2. A água, porém, aqui aparece liberta da estanqüicidade do “velho tanque”. 

Vemo-la carregada de fluidez, como em um curso de rio. É interessante nos determos 

um pouco sobre o ideograma referente.  
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O pictograma de mizu (水), água, é uma estetização de um fio líquido correndo. 

Em sua tese de mestrado, Tatiane de Aguiar Souza nos apresenta a possível evolução do 

ideograma:  

 

12
 

 

Fica evidente, aqui, a conjunção da idéia de líquido com a idéia de fluidez. Mas 

se a “água” dá a tonalidade do poema, a relação entre o som e o silêncio define a 

dominante. Surge, então, após a preposição “de” (の ), em hiragana, o kanji de 

“barulho”: oto (音).  

O ideograma encerra a série visual com coerência exemplar, tendo em vista ser 

formado pelo caractere de boca, iu  (言) em sua parte inferior, encimado pelo kanji de 

“palavra”. Podemos notar, já, uma série de notas harmônicas aqui: a idéia de água 

aparece em ike (池) e mizu (水); a idéia de som, barulho ou palavra surge em furu (古), 

kawazu (蛙) e oto (音); e a idéia de fluidez é apresentada em tobu (飛), komeru (込) e 

mizu (水). As séries definem os sentidos e nos apontam a coerência interna, que pode 

ser analogamente estendida ao fato de todos os eventos do poema serem concomitantes.  

Ora, se o barulho de água é simultâneo ao salto da rã e se este coexiste no tempo 

do velho tanque, não há mais dúvida da unidade temporal do poema composto por 

Bashô. O haicai final é uma pequena fração de tempo onde todos os elementos se 

harmonizam. O ruído final da água (音) sintetiza e resolve o velho barulho das tradições, 

repetidas por gerações e simbolizadas no primeiro kanji (古); as águas correntes e 

fluidas de mizu (水) libertam o que já estava contido nas águas paradas de ike (池); 

operando todas essas transformações temos a rã, o inseto barulhento que transforma o 

silêncio em som (蛙), e o salto-mergulho que agita a água, tornando fluido o que era 

estanque (飛び込む).  

Pelas relações, percebemos que o verso final funciona como espelho do 

primeiro: o tanque (池) reflete-se em água (水), assim como o velho (古) converte-se 

em barulho (音). O novo tempo do ruído nada mais é do que velho tempo do silêncio 

                                                 
12

 SOUSA, 2007, p. 77 
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transposto para outro plano: é o tempo da síntese, em que tudo está contido em uma 

imagem transcendente.  

Na cultura japonesa, a idéia mais próxima desse tempo da síntese é o conceito de 

satori. Barthes já havia nos alertado que o haicai é um pequeno satori, uma pequena 

iluminação propiciada pelo instantâneo. Este trabalho não pretende investigar um 

conceito tão complexo, o que transcende muito os seus objetivos, mas podemos tomar 

emprestadas as palavras de Eugen Herrigel sobre a iluminação zen. Tomemo-las aqui, 

porém, para esclarecer o contexto bem mais modesto do haicai da rã, síntese de toda 

uma nova dimensão perceptiva. Herrigel nos fala de satori, mas suponhamos que ele 

nos fale do haicai da rã:  

A iluminação sobrevém subitamente e produz o efeito de uma catástrofe 

espiritual, e com isso concordam todos os iluminados. O autoconhecimento, 

a razão, a virtude, a consciência, as convicções e os valores, sobre os quais 

estava assentada a sua vida, tornam-se inúteis, de uma hora para outra. Não 

são mantidos em suspenso, nem à guisa de prova, nem com ressalvas, ou 

sujeitos a revogação; são extintos, como se jamais houvessem existido. Tão 

irresistível é o poder de mudança da iluminação que parece que a vida do 

iluminado passou para outra dimensão, aberta a novas e insuspeitas 

possibilidades. (HERRIGEL, 2010, p. 102) 

É essa transcendência que o convívio com o haicai da rã pode nos proporcionar. 

Do tempo da observação passamos ao tempo do silêncio: do zazen ao velho tanque; do 

tempo do silêncio passamos ao tempo da inquietação: do velho tanque à rã; do tempo da 

inquietação passamos ao tempo da ação: da rã ao salto-mergulho; do tempo da ação 

passamos ao tempo da síntese, do salto ao barulho de água. À síntese, porém, sobrepõe-

se um novo tempo, em tudo semelhante ao velho tempo do tanque; ao barulho de água, 

segue-se mais uma vez o silêncio. O haicai de Bashô pode começar mais uma vez:  

古 池 や 蛙 飛 び 込 む 水 の 音   
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IV – O TEMPO NAS TRADUÇÕES DO HAICAI DA RÃ 

 

A história do haicai da rã, de Matsuo Bashô, em língua portuguesa revela-nos 

algumas surpresas e improbabilidades. Freqüentemente ignorado ou subestimado no 

ocidente, a poética japonesa só começou, de fato, a ser entendida na Europa em fins do 

século XIX. Antes disso, não há surpresas em encontrarmos definições como a do Padre 

João Rodrigues, de 1604:  

 

Há hua sorte de versos a modo de renga que se chama: Faicai, de estilo 

mais baixo & o verso he de palavras ordinárias, & facetas a modo de verso 

macarrônico, & este modo de renga, posto que nam tem tantos preceitos 

como a verdadeira, o número de versos pode ser o mesmo. E pode começar 

pello segundo verso de sete sete, que se chama Tçuquecu, & continuar com 

cinco sete cinco. (RODRIGUES apud FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 

40)       

 

A posição do padre Rodrigues, de fato, nem está tão longe assim da própria idéia 

que os japoneses tinham, então, do haicai, visto como um tipo de poesia inferior à renga. 

As coisas começaram a mudar, no Ocidente, a partir dos contados mais demorados de 

estudiosos com a arte oriental, que se deram especialmente no Século XIX. Em língua 

portuguesa, coube a Wenceslau de Moraes (1854-1929) dar início aquilo que viria a ser 

uma tradição em nosso idioma: a tradução do haicai da rã. Adaptando o terceto original, 

o português optou por uma forma mais familiar aos leitores ocidentais, um quarteto:  

 

Um templo, um tanque musgoso; 

Mudez, apenas cortada 

Pelo ruído das rãs, 

Saltando à água. Mais nada... 

 

O trabalho, por mais sonoro e simpático que seja, passa longe de todas as 

implicações e nuances do original. Independentemente disso, porém, estava aberto um 

novo filão de traduções. No Brasil, o haicai da rã foi traduzido por nomes importantes 

da nossa literatura, como Cecília Meireles, Jorge de Sena, Manoel de Barros, Millôr 

Fernandes, Paulo Leminski e outros. Este trabalho se deterá sobre quatro traduções, 
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ressaltando aspectos que foram priorizados ou esquecidos e tentando identificar que 

elementos foram influenciados pelo encadeamento temporal tal qual ele é sentido no 

ocidente.   

 

4.1 O tempo sobre o papel: a rã de Haroldo de Campos 

 

o velho tanque 

  rã salt’ 

   tomba 

    rumor de água. 

(CAMPOS, 1977a, p. 62) 

 

Roland Barthes nos ensina que, no ocidente, identificamos o haicai pela mancha 

impressa sobre a página. Partindo da premissa de que a sonoridade da metrificação 

japonesa (5-7-5) não nos faz sentido, o crítico francês nos aponta a única saída para a 

familiaridade do haicai nas culturas de origem européia:  

 

Portanto, para saborear o haicai – mesmo e sobretudo em francês, onde há 

evaporação da métrica constitutiva -, é preciso vê-lo escrito, com a ruptura 

das linhas: tijolinho arejado, pequeno bloco de escritura, como um 

quadrado ideogramático; no fundo, e num outro nível mental, mais 

profundo, desembaraçado dos recortes superficiais do discurso corrente, 

poderíamos dizer que o haicai – que um haicai, sozinho, em sua inteireza, 

sua finitude, sua solidão na página, forma um único ideograma, isto é, uma 

“palavra” (e não um discurso articulado em frase). (BARTHES, 2005, p. 

54) 

 

São as três linhas sobre a página branca que constituem um haicai ocidental, 

nada mais. É provável que Haroldo de Campos (1929-2003) tenha conhecido essa 

definição de Barthes. Embora ela choque-se diretamente com as transcriações do poeta 

brasileiro para a poesia japonesa, não é estranha ao procedimento concretista essa idéia 

de um poema todo ideograma. Especialmente porque é esta, de fato, a ars poetica que 

os concretistas aprenderam com a imagística de Ezra Pound. Conta-nos o próprio 

Campos que a “armadura ideogrâmica dos Cantos, numa escala macroscópica, guarda 
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analogia com a estrutura básica de superposição de elementos no haicai” (CAMPOS, 

1977a, p. 57). Somando à imagética pondiana a visão de haicai como seqüência de shots 

visuais, típica da montagem cinematográfica, Campos entende a poética japonesa como 

sobreposição cenas. Afinal, o diretor russo Sergei Eisenstein já havia identificado os pontos de 

acordo entre os ideogramas japoneses e a edição em cinema: 

 

Não é este o processo do ideograma, que combina uma “boca” isolada e o 

símbolo dissociado de “criança” para formar o significado de “grito”? 

Não fazemos, nós do cinema, como o fluxo temporal, aquilo que Sharaku 

fazia com a simultaneidade, ao provocarmos um desproporção monstruosa 

entre as partes de um acontecimento que vai fluindo normalmente e que é 

de repente desmembrado num “primeiro plano de mãos que se agarram”, 

em “planos médios de luta” e, finalmente, em “closes enormes de olhos 

esbugalhados”, quando efetuamos através da montagem, a desintegração do 

acontecimento em diversos planos? Quando fazemos um olho duas vezes 

maior do que o corpo inteiro de um homem? Ao combinarmos essas 

incongruências monstruosas, nós voltamos a organizar o acontecimento 

desintegrado para formar de novo um todo, mas segundo nosso ponto de 

vista. De acordo com o tratamento que damos à nossa relação com o 

acontecimento. (EISINSTEIN apud CAMPOS, 1977b, p. 172) 

 

Eis o ideograma segundo Eisenstein. Eis o haicai, segundo Campos. A influência 

da leitura que Fenollosa fez dos ideogramas, em seu clássico ensaio “Os caracteres da 

escrita chinesa como instrumento para a poesia”, atingiu Haroldo de Campos na sua 

maior ambição de poeta: a possibilidade de uma escrita toda ela imagem; a 

possibilidade de uma leitura arqueológica, que trouxesse impressa em seus caracteres as 

marcas de sua etimologia; a possibilidade, enfim, de “montar” a escrita em shots visuais, 

tal qual um diretor de cinema pode montar suas imagens para reconstruir o tempo.  

Essa ambição essencialmente moderna de transformar as seqüências lingüísticas 

em marcas impressas sobre o papel nos aparece no achado central de Campos para sua 

tradução de Bashô: a palavra-valise “salt’tomba” encerra em si essa imagem que é, 

também, informação, conteúdo. Para entendermos isso, é preciso considerar a forma 

como ela aparece no poema: 

 

“salt’ 
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 tomba” 

 

Campos entende que a simples tradução do verbo tobikomu é insuficiente para se 

atingir a verdadeira raiz do poema. Como um diretor de cinema, ele corta a palavra em 

duas, “saltar” e “tombar”; foca em cada uma e força uma aproximação via montagem. 

Para completar o efeito, é preciso que a própria idéia do salto-tombo esteja marcada 

visualmente, como acontece com o ideograma (ver item 3.4, p. 51). O salto da rã 

acontece, então, no presente, na folha de papel onde o leitor vê, literalmente, o haicai. 

Campos realiza, a sua maneira, a idéia de visualidade expressa por Barthes, embora 

desobedeça conscientemente a noção de que o haicai, para um ocidental, constitui-se de 

suas três linhas.  

Podemos dizer que o que Campos busca, de fato, é a radical presentificação do 

poema, tal qual ele percebe na escrita ideográfica japonesa. O poema não deve narrar 

um fato acontecido, ou apenas referir-se a algo externo. O pode “deve” ser seu próprio 

conteúdo, desprovido de qualquer tipo de referencialidade. Assim ele nos explica:  

 

Assim, adotando um verso livre extremamente breve com módulo de 

composição, meu esforço se concentrou em obter um rendimento máximo 

em português dos efeitos da elipse, da linguagem reduzida, afastando do 

corpo enxuto do poema traduzido todos os apoios conectivos, toda a 

adjetivação pitoresca, todo o resquício explicativo ou conceituoso que 

pudesse enfraquecer a ação direta do original. (CAMPOS, 1977a, p. 59) 

 

“Ação direta original” talvez seja a expressão central aqui. É preciso que o leitor 

entenda o poema diretamente, agora, independentemente do que ele saiba sobre haicai, 

sobre cultura japonesa, sobre caracteres chineses. A rã precisa saltar agora, frente aos 

olhos do leitor, de modo que a experiência original de Bashô seja repetida através de 

shots visuais. Tudo, na tradução de Campos, trabalha para que não nos distraiamos no 

caminho. Para finalizar, é preciso repetir a vertigem do salto, que, felizmente, evoca a 

verticalidade original do haicai (ver p. 51).  

 

o velho tanque 

  rã salt’ 

   tomba 
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    rumor de água.  

 

Não há dúvidas de que a montagem de Campos nos ajuda a entender a 

presentificação do haicai. Como no cinema, os fatos devem se dar imediatamente ao 

espectador, não como evocação, mas como imagem. Sua opção pelo minimalismo 

também está de acordo com o espírito original do haicai. Há, porém, que se considerar 

alguns pontos.  

O primeiro deles é que o haicai é presentificado, mas sua experiência de presente 

não se dá pela anulação de toda e qualquer vicissitude temporal. Pelo contrário, é por 

compreender o passado e o futuro como funções do presente, incluídos neste, que o 

poema japonês pode dar-se imediatamente, pode ser “memória imediata” e desejo de 

anotação (BARTHES, 2005, p. 102). Na ânsia de capturar o presente, como um 

cameraman, Campos esquece que a familiaridade é sim um sentimento importante para 

o leitor de haicai. O próprio verbo “salt’tomba” carece da simplicidade e coloquialidade 

do original “tobikomu”. Como bem observa Paulo Franchetti:  

 

(...) sua (de Haroldo de Campos) tradução apresenta um problema sério: 

“salt’tomba” é evidentemente trabalhado, pouco discreto, e desequilibra o 

poema ao centrar sobre si a atenção do leitor. Em face da poética de Bashô, 

que sempre demonstrou aversão à mera exibição técnica do haicai – a que 

opunha seu ideal de kurumi, acima referido -, a utilização de uma “palavra-

valise” à James Joyce parece completamente inadequada: o hokku de Bashô, 

célebre por inaugurar a maneira despojada e não simbólica de uma escola 

que se dizia acessível a crianças e incultos, converte-se em um precioso 

micropoema ostensivamente trabalhado com agudeza e engenho. 

(FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 50 e 51).  

 

A tradução de Campos é o haicai do tempo concreto, que se desenrola aos olhos 

do leitor, sobre o papel em branco. Mesmo rompendo com alguns aspectos 

fundamentais da poética oriental, é justo dizer que ele capta com eficiência o senso de 

urgência do presente que Bashô soube imprimir ao seu poema. Falta a essa urgência, 

porém, a âncora de um tempo transcendente, como estudamos no Capítulo 3.      

 

4.2 O tempo no espaço: a rã de Cyro Armando Catta Preta 
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Rã 

No lago, mergulha 

uma rã... Na água, a manhã 

verde-azul borbulha...  

(PRETA, 1986, p. 31)  

 

Se a tradução de Haroldo de Campos circunscreve o haicai em uma concepção 

ocidental moderna, ao imaginar um presente desconectado da tradição, o trabalho de 

Cyro Armando Catta Preta (1922-2010) incorre em um procedimento também 

marcadamente ocidental, embora não necessariamente moderno: o de imaginar o tempo 

como espaço. Para entender esse conceito, é fundamental retomarmos uma idéia cara ao 

imaginário da cultura judaico-cristã: a idéia de um tempo retilíneo, progressivo, que 

avança pela história como uma figura geométrica, uma reta ou seta. Identificando no 

livro de Êxodo a primeira formulação de uma narrativa histórica com sentido (da saída 

do Egito à Terra Prometida), Shuichi Kato chega à seguinte conclusão: 

 

(...) o Êxodo demonstra o protótipo de duas concepções que vieram 

desempenhar um papel determinante nos mundos judaico e cristão: a 

primeira delas, a concepção de um tempo com um limite que avança sem 

cessar sobre uma linha reta em direção ao alvo; e a segunda, a concepção 

de que a história é feita pelo ser humano, ou seja, a do antropocentrismo 

histórico. (KATO, 2012, p. 32) 

 

Essa idéia de um tempo-êxodo possui implicações profundas na arte ocidental. 

Dos afrescos da Capela Cistina às telas de Jackson Pollock, o tempo é visto como um 

desdobramento sobre o espaço: uma evolução constante ou uma estrutura rizomática, 

sempre tempo sobre espaço. A impressão do Êxodo é muito forte: a humanidade 

caminha para algum lugar e, nesse caminho, os atalhos ou desvios são determinados 

pelo livre-arbítrio. O caminho existe, mas o homem é o centro em torno do qual as 

encruzilhadas se abrem.  

Essa dupla interpretação do tempo, como linha reta e como processo subjetivo, 

nos conduz à curiosa tradução de Cyro Armando Catta Preta para o haicai da rã, de 

Matsuo Bashô. O primeiro fato que nos chama a atenção aqui é a presença de um título, 

adereço incomum em um haicai. Cyro parece querer fechar-nos em um centro, um 
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objeto sobre o qual devemos manter o nosso olhar atento. Se Haroldo de Campos girava 

a sua tradução em torno do sempre presente ato (“salt’tomba”), Cyro nos fixa em algo 

menos móvel, portanto, mais estável.  

É a rã o centro e a respiração de seu poema. Tanto que o procedimento cinético 

verificado na tradução anterior é aqui substituído por um procedimento pictórico, 

puramente estático. O tempo imobiliza-se e, conseqüentemente, os elementos que o 

constituem são flagrados em seu devido lugar no espaço; não a toa, o poema inicia-se 

com a preposição “em”:  

 

“No lago (...)” 

 

Esse tempo espacializado, que indica a posição exata do nosso objeto (a rã) no 

momento em que o poeta o flagra, é contrabalanceado pelo tempo subjetivado de que 

nos fala Kato. Assim, se existe um lugar no espaço onde se dá o salto da rã, existe 

também um lugar no homem onde se dá o mesmo ato:  

 

“Na água (...)” 

 

Esses dois tempos-espaços, o físico e o psicológico, revelam, em suas sutilezas 

uma gama de significados que devemos acompanhar mais de perto. Em primeiro lugar, 

estudemos o primeiro tempo-espaço, o físico:  

 

No lago, mergulha 

Uma rã... 

 

Preposição mais substantivo, um verbo de ação, um artigo indefinido e um novo 

substantivo concreto. No tempo em linha reta do Êxodo, um determinado momento 

histórico deve ser flagrado em sua objetividade. Não se trata de uma montagem, ou de 

uma angulação: vemos aqui a cena seca, desprovida de adjetivações ou 

circunstancialidades supérfluas. Nada muito distante do haicai original, diga-se. Não à 

toa, o Ocidente transformou a história em uma ciência: se caminhamos para algum lugar, 

precisamos saber que espaço ocupamos exatamente no caminho. Quem é o sujeito da 

ação, onde ele atua. O tempo físico precisa de exatidão.  
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Por outro lado, as reticências parecem abrir espaço para a entrada de um novo 

mundo, agora não tão objetivo, não tão exato. As reticências pedem pausa, respiração, 

mergulho. Como a rã, o poeta adentra um novo meio, interno. O poeta adentra a água. 

Já discutimos, no item 3.2, o papel da água no imaginário do haicai. Parece-nos 

necessário insistir um pouco no assunto.  

 

Onde está o real: no céu ou no fundo das águas? O infinito, em nossos 

sonhos, é tão profundo no firmamento quanto sob as ondas. Nunca se dará 

demasiada atenção a essas duplas imagens como a de ilha-estrela numa 

psicologia da imaginação. Elas são como pontos de junção do sonho, que, 

por elas, muda de registro, muda de matéria. Aqui, nessa articulação, a água 

assume o céu. O sonho dá à água o sentido da mais longínqua pátria, de 

uma pátria celeste. (BACHELARD, 2013, p. 50) 

 

É dessa dupla imagem, do mundo sobre o lago e do mundo sob o lago, que o 

poema parece nos falar. Se o tempo espacializado no mundo físico nos aponta uma 

Jerusalém real, uma Cidade dos Homens, onde a rã salta no lago; o tempo espacializado 

no homem nos aponta uma Terra Prometida, uma Cidade de Deus, onde uma manhã 

borbulha em verde-azul:  

 

Na água, a manhã 

Verde-azul borbulha... 

 

A adjetivação impressionista já nos lança a um mundo interior, todo ele 

impressão, sentidos. O homem como ser no percurso de um caminho histórico pode nos 

falar de uma cena objetivamente, mas o homem como centro em torno do qual o tempo 

gira só pode nos falar subjetivamente. O poeta é esse duplo ponto, centro e periferia, 

que capta o quadro geral (“No lago, mergulha uma rã”) mas nos fala de seu espelho, da 

pátria celeste de suas águas profundas (“Na água, a manhã verde-azul borbulha”).  

Esse duplo tempo, físico e psicológico, não é estranho ao universo do haicai. O 

próprio Bashô escreve algo parecido:  

 

O som de um remo batendo nas ondas 

Gela meus intestinos através 
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Dessa noite... lágrimas.  

 

Aqui, o espaço real (o som o remo batendo nas ondas) possui uma firme relação 

com o espaço interno (o frio na barriga, as lágrimas). Comentando esse haicai, 

Yamamoto Kenkichi nos esclarece essa relação:  

 

O ritmo interno, que demanda uma forma quebrada, emerge claramente 

para um grandioso senso de expressão. O tom é mordaz e comovente; nem 

o rangido do remo nem o som das ondas são um mero objeto externo, mas 

estão integrados na paisagem interna do poeta. (YAMAMOTO apud 

UEDA. 1992, p. 64) 

 

O mergulho da rã, em Cyro Armando Catta Preta, está perfeitamente integrado à 

paisagem interna do poema, expressa com elementos da paisagem externa: a manha, 

colorida de verde-azul, borbulhando como se afetada fosse pelo salto da rã.  

A tradução em questão, de fato, ocidentaliza a experiência do tempo na medida 

em que o espacializa interna e externamente. É temeroso identificar esse procedimento 

no poema original, na medida em que, neste, a experiência do tempo é muito mais direta, 

pouco geográfica. Há de se registrar, porém, que a radical separação espaço-temporal 

promovida por Cyro Armando Catta Preta nos aponta para algo que percebemos no 

poema de Bashô: uma íntima e viva relação entre um evento externo e um evento 

interno. Como Bachelard, Cyro pode nos dizer que o salto da rã é o ponto de “junção do 

sonho”, em que o mundo do lago e o mundo da manhã se encontram. A sua maneira, 

Bashô nos diz o mesmo.             

 

4.3 O tempo cronometrado: a rã de Guilherme de Almeida 

 

Ah! O antigo açude! 

E quando uma rã mergulha, 

O marulho da água.  

(ALMEIDA, 1952, p, 357) 

 

Guilherme de Almeida enxergou uma estreita relação entre o haicai e a poesia 

em língua portuguesa. Tanto que nunca desistiu, em suas pesquisas, de criar um haicai 
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em português. Sua tentativa de emular a métrica original (com versos de cinco, sete e 

cinco sílabas, respectivamente), sua aproximação com a sonoridade do japonês, tudo 

aponta para uma ânsia em se chegar a uma forma, um haicai brasileiro.  

Sobre o ritmo do haicai, já apontamos, na Introdução (p. 13 e 14), o que Barthes 

tem a dizer sobre o 5-7-5. Relembremos:  

 

Alguns tradutores quiseram traduzir em versos franceses (sem rimas) o 5-7-

5 sílabas (...). Mas isso não faz nenhum sentido. Só podemos perceber um 

metro, um compasso, um ritmo silábico, se a fórmula métrica nos é soprada 

por nossa própria cultura, se o código é como um rastro, uma trilha 

impressa, incisa em nossas meninges e percorrida de novo, reconhecida 

pela performance do poema; não há ritmo em si: todo ritmo é civilizado; 

senão a fórmula é fosca (não é uma fórmula): ela não opera, não fascina, 

não faz adormecer. Quero dizer que todo ritmo tempo função excitar ou 

pacificar o corpo, pela fórmula, é integrar o corpo a uma natureza, 

reconciliá-lo, fazer cessar a separação, desmamá-lo. (BARTHES, 2005, p. 

52) 

 

Parece-nos justificada, então, a ausência de uma sonoridade reconhecível no 

haicai de Guilherme de Almeida:  

 

Ah! / O an / ti / go a / çu/ de! 

1          2       3      4      5 

E / quan / do u / ma / rã / mer / gu / lha 

1       2         3       4     5      6      7 

O / ma / ru / lho / da á / gua. 

 1    2      3     4         5 

 

O 5-7-5 de Guilherme de Almeida soa, de fato, como verso livre. Falha, então, a 

primeira iminência do poema: o ritmo; e isso afeta, diretamente, toda experiência de 

tempo que poderíamos ter com a tradução. Ora, considerando o que Barthes e o que a 

nossa própria experiência, como leitores de poesia, tem a nos dizer, o metro possui essa 

função primordial de apascentar, de “fazer adormecer”. É, antes de tudo uma 

experiência de familiaridade, de cultura. O leitor japonês, ante o poema de Bashô, 
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vivencia o 5-7-5 como um ritmo interno, um tempo que ele traz de sua cultura, de sua 

experiência como ouvinte de poesia. Para efeito de comparação, leiamos a tradução do 

haicai da rã feita por Wenceslau de Moraes, já transcrita acima:  

 

Um templo, um tanque musgoso; 

Mudez, apenas cortada 

Pelo ruído das rãs, 

Saltando à água. Mais nada.. 

 

Ciente das impossibilidades do 5-7-5, Wenceslau opta não apenas por uma 

tradução, mas por uma adaptação da forma, por um quarteto. Mais do que isso, é a 

redondilha maior que nos soa familiar, a regularidade das sete sílabas poéticas que faz 

com que o poema nos soe como um tempo íntimo, um ritmo nosso.  

Mas se a rítmica de Guilherme de Almeida não nos soa como tempo interno, 

sobre o procedimento formal, sobra o tempo cronometrado, contado, mero exercício 

para o escritor e mera curiosidade para o leitor. A métrica dessa tradução é a 

correspondência abstrata da verdadeira métrica, interna, profunda; como a contagem do 

cronômetro é apenas a correspondência abstrata do verdadeiro tempo, interno, profundo. 

Guilherme de Almeida conta as sílabas como o escolar conta os números da cartilha, 

indiferente.  

O cartesianismo temporal é mera tarefa escolar para a poesia japonesa. Se faz 

parte do treinamento do poeta contar sílabas, espera-se do mestre a liberdade de 

transcendê-las, em favor de um ritmo significativo. Quando a vivência rítmica falha, 

porém, somos conduzidos a vivência puramente abstrata da linguagem. Um leitor de 

haicai em língua ocidental quase sempre tem essa experiência: ele lê o que as palavras 

dizem, ignorando o que o tempo das dezessete sílabas tem a lhe dizer. Em outras 

palavras, se o tempo cronológico pouco ou nada importa para um leitor de haicais, é o 

tempo imaginativo da poesia que lhe impregnará a sensibilidade.  

É aí que transferimos nossa atenção para as palavras da tradução e é aí que 

percebemos seu verdadeiro tempo: a nostalgia, a necessidade de tocar, pelo sentimento, 

o que já passou. Já discutimos, no Capítulo 3, que o tempo do haicai da rã é o presente, 

embora um presente consciente de sua transcendência em outros tempos. É improvável, 

porém, que a experiência do haicai da rã seja meramente nostálgica. Se considerarmos 

as palavras de Barthes de que o haicai é uma “memória imediata” (BARTHES, 2005, p 
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102), compreenderemos a relação emotiva entre o evento externo e o poema registrado, 

mas essa relação dificilmente tem algo a ver com nostalgia, já que o haicai se dá 

“imediatamente” ao leitor, nunca como memória proustina. Mas parece-nos ser 

exatamente esse o sentimento por traz do haicai de Guilherme de Almeida. Vejamos o 

primeiro verso:  

 

Ah! O antigo açude! 

 

Já observamos que é temeroso traduzir o kireji ya (や) pela partícula expletiva 

“ah”. Aqui, mais do que nunca, observa-se a inadequação do termo. O suspiro inicial da 

tradução substitui o que havia de pausa e reflexão no original por uma explosão de 

sentimento. Explosão essa que pouco ou nada é aplacada pela nostálgica imagem do 

“antigo açude”. Tudo aqui nos remete a passado, saudade, nostalgia. Nada nos lembra a 

presença atual do furuike original. O “velho tanque” já nem existe mais. Na seqüência, a 

tradução tenta circunstancializar o que deveria ser o núcleo do poema:  

 

E quando uma rã mergulha, 

O marulho da água.  

 

O mergulho da rã torna-se aqui um mero detalhe da realidade muito mais 

tangível e sentimental do “antigo açude”. Como se o poeta resolvesse flagrar um detalhe 

de uma paisagem que lhe encanta, apenas para acrescentar delicadeza ao quadro 

emocional. Percebe-se que, se na primeira tradução que estudamos, o foco era o verbo, a 

ação; se na segunda, Cyro Armando Catta Preta centra-se no agente, na rã; aqui, 

Guilherme de Almeida nos encerra no “antigo açude”, como se o “velho tanque” por si 

só justificasse todo o poema.  

O tradutor aqui parece falhar em suas duas expectativas: falha em transmitir o 

tempo íntimo do ritmo, que, na tentativa de ser fiel ao original, apenas simula uma 

contagem abstrata de sílabas; e falha em recuperar a presentificação do haicai, que deixa 

de ser um ato vivo e presente para tornar-se nostalgia.  

 

4.4 O tempo que faz: a rã de João Guimarães Rosa 

 

Verde 



 72 

Na lâmina azinhavrada  

desta água estagnada, 

entre painéis de musgo 

e cortinas de avenca, 

bolhas espumejam 

como opalas ocas 

num veio de turmalina: 

é uma rã bailarina, 

que ao se ver feia, toda ruguenta, 

pulou, raivosa, quebrando o espelho,  

e foi direta ao fundo, 

reenfeitar, com mimo, 

suas roupas de limo... 

(ROSA, 1997, p. 56) 

 

Antes de mais nada, precisamos entender que não estamos aqui falando de uma 

tradução convencional. Como acontece com freqüência na história do haicai da rã em 

língua portuguesa, seu tema muitas vezes serve como fonte para que poetas criem textos 

novos, carregados de significação própria. Este trabalho evitou analisar poemas com 

essa característica, mas abre uma exceção para os versos de João Guimarães Rosa. O 

motivo, que esperamos ficar mais claro no transcorrer desta análise, a princípio é um só: 

a feliz similaridade entre o poema de Rosa e o sentimento da estação do ano no haicai 

de Bashô. 

Já transcrevemos aqui o comentário de Shiko para o poema de Bashô. 

Recomendamos ao leitor que volte aquele texto, na página 31, cotejando-o, agora, com 

o poema de Rosa. Se o léxico não é exatamente o mesmo, é impossível não 

percebermos as similaridades de sentidos. Como um poeta japonês do século XVII, que 

não estava presente no momento em que o poema foi composto, e um escritor brasileiro 

do século XX podem chegar a uma descrição tão parecida de um cena partindo dos 

parcos versos “Furuike ya / Kawazu tobikomu / Mizu no oto”?  

Aparentemente, nada, no poema de Bashô, nos permite antever essa riqueza de 

sons, tonalidades de verdes e líquidos que tanto a descrição de Shiko como o poema de 

Rosa nos transmitem. A favor do comentaria japonês, podemos alegar que este conhecia 

intimamente as estações de seu país, além de conhecer a casa onde Bashô compôs seu 
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haicai. Sobre Rosa, podemos apenas conjecturar um interesse vivo pela cultura nipônica. 

Resta-nos supor, então, o íntimo contato do escritor brasileiro com o poema da rã e as 

respectivas imagens que sua sensibilidade poética lhe transmitiram. 

Mas por que é tão importante investigarmos essa estação, esse “tempo que faz lá 

fora”? Vejamos o que nos diz Roland Barthes sobre o tema. Discorrendo sobre um 

habitual assunto entre pessoas que pouco se conhecem ou não tem mais o que falar, 

Barthes no introduz no universo do “tempo que faz”, um tema aparentemente banal. 

 

Tempo que faz: falso referente que permite comunicar, entrar em contato, 

quando se trata de sujeitos que usualmente: 1) não se conhecem; 2) sentem 

que não são da mesma classe, da mesma cultura; 3) não podem suportar o 

silêncio; 4) querem se falar sem se chocar, sem risco de desagradar, de 

entrar em conflito; 5) ou, no outro extremo, amam-se tanto que o dizem 

pela própria delicadeza da insignificância (...). (BARTHES, 2005, p. 78).  

 

A insignificância do “tempo que faz” esconde, então, questões bem mais 

importantes do que aparentemente seria capaz de evocar. É o sentimento de contato, 

seja superficial ou, ao contrário, profundamente íntimo. Acontece que esse “tempo que 

faz” está intimamente ligado ao haicai e sua noção de estação do ano:  

 

Para nos dirigirmos novamente em direção ao haicai: o tempo que faz (é o 

que penso agora) não tem apenas uma função fática, mas também uma 

carga existencial; coloca em jogo o sentir-ser do sujeito, a pura e misteriosa 

sensação da vida. Podemos dizer isso permanecendo no âmbito de uma 

descrição semiológica: o Tempo que faz é uma língua (e uma língua não é 

apenas um aparelho de comunicação, mas também um aparelho de intuição 

do sujeito – de criação). (BARTHES, 2005, p. 80).  

 

Podemos entender o haicai da rã pela sua realidade lingüística, como fez 

Haroldo de Campos; podemos entendê-lo pela relação que estabelece entre um mundo 

externo e um mundo interno, como fez Cyro Armando Catta Preta; podemos ainda 

entendê-lo por seus procedimentos técnicos, como Guilherme de Almeida. Mas o que 

Barthes nos propõe aqui e, parece-nos, João Guimarães Rosa também, é que nos 

aproximemos do haicai através de algo bem mais singelo e efêmero: o tempo que faz.  
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Não precisamos esclarecer o que há de circunstancialidade em uma conversa 

sobre o clima. Essa efemeridade, porém, constitui um núcleo importante para a poesia 

japonesa, tanto que já ressaltamos a centralidade do kigo no haicai. O haicai da rã é um 

tour de force, que se equilibra sobre vários centros de gravitação: podemos jogar seu 

peso sobre o “velho tanque”, como fez Guilherme de Almeida; sobre a rã, como Cyro 

Armando; sobre o verbo, como Haroldo de Campos. Mas também é verdade que 

podemos jogá-lo sobre a estação, ou o “tempo que faz”. Assim sentiu o próprio Cyro 

Armando Catta Preta, ao extrair do salto da rã uma série de impressões climáticas. 

Assim sentiu mais puramente João Guimarães Rosa, ao ver na rã a pura impressão 

temporal, o tempo da natureza.  

As coincidências entre a tradução de Cyro e a de Rosa, aliás, passam por certa 

monocromia: há um verde que permeia o poema em ambos os casos. No primeiro, um 

contrapeso azul parece ser o resultado da influência da manhã. No segundo, o puro 

verde nos aproxima de uma natureza tão antiga quanto ansiosa por renovação.  

 

Na lâmina azinhavrada 

desta água estagnada (...) 

 

O azinhavre, a camada esverdeada que se forma sobre alguns objetos expostos à 

umidade, nos liga a um tempo atmosférico, mas também íntimo, de mortificação; o 

mesmo tempo de mortificação de que falamos no tópico 3.1. Em outras palavras, é pelo 

“tempo que faz” que João Guimarães Rosa vai se aproximando do tempo original do 

haicai da rã, o tempo de estar sentado, em zazen.  

 

entre painéis de musgo  

e cortinas de avenca (...) 

 

Mais uma vez, é a natureza nos dando a pista. Buscamos a estação pura, o tempo 

circunstancial. É preciso, porém, transpor os painéis, cortinas, musgos e avencas que a 

natureza nos impõe. O tempo guarda-se ao direito do mistério, do silêncio, yugen, como 

no tempo do furuike.  

 

bolhas espumejam   

como opalas ocas  
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num veio de turmalina (...) 

 

Algo se move na natureza. Um tempo inquieto, carregado de promessas e 

inquietações, como opalas ocas, ameaça romper o perfeito equilíbrio do verde. A 

turmalina brota da terra. Há um novo tempo de inquietação, específico da primavera, 

que vai-nos surgir sob a forma buliçosa da rã. É o tempo de kawazu.  

 

é uma rã bailarina,  

que ao se ver feia, toda ruguenta, 

pulou raivosa, quebrando o espelho (...) 

 

Há um tempo para a ação na natureza; primavera parece ser o seu nome. Aqui, 

Rosa usa de um artifício comum na cultura ocidental: a fabulação, a personificação. A 

imagem da rã salta com tanta riqueza à imaginação do escritor, que parece improvável 

atribuí-la a simples bestialidade do mundo animal. Não, a rã traz consigo a idade da 

natureza, sua ancestralidade. Como uma divindade pagã, ela transpira tensões por vezes 

contraditória: raiva, graça, velhice. Quer renovar-se e para isso precisa agir. É o tempo 

do tobikomu.  

 

e foi direta ao fundo,  

reenfeitar, com mimo, 

suas roupas de limo... 

 

Se há algo de novo, no universo, é esse mergulho da rã em suas águas profundas. 

No haicai de Bashô, o velho tanque renova-se e renova toda a natureza ao contato com a 

rã. Em Rosa, há um desejo profundo de um novo tempo, de um tempo do 

rejuvenescimento, um tempo de primavera. Tempo de mizu no oto. 

Há algo de infantil no poema de Rosa, o que seu recurso à fabulação deixa 

explícito. Também há algo de infantil na poesia de Bashô, um poeta que queria ser lido 

por “crianças e incultos” (FRANCHETTI e DOI, 2012, p. 51). Os processos culturais, 

porém, perecem nos afastar dessa simplicidade feliz do haicai da rã. Algo nos conduz à 

teorização, à abstração, às especulações formais. Temos perguntas a fazer a Bashô e 

suas três linhas nos parecem insuficientes para conhecermos a fundo todas as suas 

intenções. Precisamos de um ponto de partida para compreender o haicai da rã. Das 



 76 

várias hipóteses que tentamos, porém, uma parece-nos mais simples e, por isso, mais 

eficiente. Antes de interpretar o haicai da rã, façamos como João Guimarães Rosa e 

perguntemos ao poema: que tempo faz lá fora? 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse hokku é indescritivelmente misterioso, emancipado, profundo e 

delicado. Só podemos compreendê-lo após anos de experiência.  

Moran 

 

Começamos este trabalho especulando sobre a possibilidade de aproximarmo-

nos do haicai. Como realidade histórica e cultural, sua complexidade parecia 

inalcançável ao leitor comum, adaptado à estética clássica ou barroca da civilização 

ocidental. Em três linhas, tínhamos um universo de incompreensão pela frente. Afinal, o 

que poderíamos extrair disto:  

 

“Velho tanque 

Uma rã salta 

Barulho de água.”?  

 

Atestamos, então, a estranha atração que o poema poderia exercer, mesmo com 

sua aparente frieza, economia, indiferença. A ânsia de descobrir o que nos levava ao 

haicai parecia sobrepujar o medo da aproximação. Em dois anos de pesquisa, somados a 

outros tantos de estudo, ler uma bibliografia específica, buscar versões, fatos, 

comentários, nos pareceu tão útil quanto a simples convivência com o poema. De fato, 

não se lê haicai. Vive-se com ele. Experimenta-se o haicai da rã no cotidiano, nas 

tarefas simples, no lazer, no trabalho, na rotina. Sua complexidade simples adquire um 

grau de proximidade que dificilmente a língua acadêmica pode abarcar.  

Durante essa pesquisa, uma questão, especificamente, nos moveu: seria, enfim, 

possível ler haicai em português? Poderíamos confiar nas traduções? E mesmo que 

aprendêssemos a língua original, o japonês, os fatores culturais e históricos nos 

permitiriam uma aproximação? Em se tratado de um haicai que requer do seu leitor o 

tempo do convívio, nos pareceu obvio abordar o problema por esse ângulo específico: o 

meu tempo é o mesmo tempo do haicai?  

Algumas perguntas foram respondidas. Já antevemos, por exemplo, a 

possibilidade de compreender a presentificação do haicai. Já sentimos (mais do que 

entendemos) a radical experiência do fato presente, diante dos nossos olhos. Cotejando 

com traduções para o português, descobrimos alguns mecanismos, por vezes 
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inconscientes, que levam escritores e leitores a considerar apenas um ângulo do 

problema, em detrimento de todos os outros. Descobrimos, por exemplo, que Haroldo 

de Campos chegou ao presente do poema; Cyro Armando Catta Preta descobriu-nos os 

dois tempos em que o haicai se passa, o externo e o interno; Guilherme de Almeida, 

mesmo involuntariamente, parece-nos alertar para as impossibilidades culturais, para a 

ausência de um ritmo que está presente no original; Guimarães Rosa, por sua vez, pede 

que abordemos a questão por um aspecto tão casual quanto surpreendente: pede-nos que 

imaginemos que tempo fazia quando o poema acontece; pede-nos uma conversa 

informal com Bashô, quando tudo indicava que deveríamos nos dirigir ao mestre com 

um sentido respeitoso de distanciamento.  

Pelas traduções fomos chegando ao original, descobrindo os pontos em comum 

entre o nosso tempo e o tempo do haicai da rã. Claro que tudo poderia ter se perdido em 

especulações vazias se não nos detivéssemos sobre o original, a obra escrita por Bashô 

em 1686, em uma velha cabana nas cercanias de Edo. E aí parecia-nos, mais uma vez, 

que estávamos jogados contra uma obscuridade intransponível. Como saber se o que 

entendíamos do haicai, de fato, encontrava ressonância naquela experiência original? 

Por mais que cotejássemos traduções, por mais que nos aprofundássemos na língua, por 

mais que lêssemos os comentadores japoneses, como saber se o nosso tempo poderia ser 

harmonizado com o tempo em que a rã se jogava sobre o velho tanque?  

A arte, porém, possui atalhos que a investigação científica não pode prever. Um 

desses é a misteriosa capacidade de comunicar por via direta, sem intermédios. A arte 

pode ser compreendida por um acadêmico renomado, mas também por uma criança sem 

cultura alguma. A arte diz diretamente, sem intermediários, de uma forma que 

transcende nossa capacidade de comunicar.  

Após alguns anos de diálogo com o haicai da rã, a discussão sobre nossos 

tempos próprios tornou-se supérflua. Não há o nosso tempo e o tempo do haicai. Há, 

sim, formas de percebê-los, posições a serem tomadas no jogo das civilizações. Assim, 

podemos dizer que temos uma tendência a enxergar o tempo de forma linear, 

visualizando uma seqüência lógica de fatos que vai do velho tanque ao salto da rã, 

resultando no barulho da água. Podemos dizer que um oriental vê o tempo como um 

círculo, e não faz sentido falarmos em um velho tanque que deixa de existir após o salto, 

mas sim de um velho tanque que continua existindo em relação ao observador, no 

presente eterno da percepção humana. Acontece que esses dois tempos, linear e circular, 

são em tudo relativos ao homem como centro da observação. O tempo da rã é um só e 
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indivisível, pois pertence única e exclusivamente ao mundo onde se deu. A rã salta 

agora, neste momento, e se seu ato é um na série de causas e conseqüências do universo 

ou se é a mesma etapa de sempre na eterna repetição da existência, pouco importa. 

Importa o velho tanque, a rã que salta, o barulho de água.  

Este trabalho foi escrito no tempo exato em que se deu o choque.       
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