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RESUMO 

 

Esta pesquisa concentrou-se na reconstrução do percurso humano, social e artístico de 

Antônio Girão Barroso. Partimos do argumento de que ele teria sido protagonista de uma 

singularíssima ação educacional: professor de poesia. O espaço é a cidade de Fortaleza, num 

tempo que se estende, principalmente, da década de 30 à década de 50 do século XX, ocasião 

em que Antônio Girão Barroso publicou livros, escreveu crítica literária, artigos sobre artes 

em geral, realizou congressos de poesia, participou da fundação do Grupo CLÃ, da Revista de 

Cultura CLÃ, do Grupo SIN, tendo também sido criador do Salão de Abril – um evento de 

artes plásticas. A base de análise é a Micro-História, a Biografia, a Historiografia, a História 

Oral, além das fontes escritas. Para que atingíssemos o objeto desta pesquisa, trabalhamos 

com uma literatura historiográfica e jornalística de teor local, em que as ações de nosso 

biografado estiveram inseridas. Sua atuação como artista e educador foi exaustivamente 

ilustrada por depoimentos de diversos escritores que, quando jovens, receberam, no início de 

construção de suas obras, orientações de Antônio Girão Barroso. Assim, seus 

empreendimentos de vanguarda respaldaram a relevância desta pesquisa, apontando a 

necessidade de resgatar às novas gerações um artista e um professor, comprometido com o 

outro, com o seu tempo, sempre em busca do novo. A análise de seus poemas mostrou-nos 

sua absoluta integração ao Modernismo; por meio deles, mostrava aos novos escritores a 

essência do espírito desta nova estética, tanto pela diversidade temática quanto pela variação 

dos recursos expressivos.  

 

Palavras-chave: Educação. Literatura. História. Memória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This research aimed to reconstruct the humanistic, social and artistic path of Antônio Girão 

Barroso, starting from the premise that he embodied a unique educational attitude: Professor 

of Poetics. Our narrative takes place in the city of Fortaleza, in a time span ranging from the 

1930s to the 1950s, when Antônio Girão Barroso published books, wrote pieces of literary 

and art criticism, organized events about Poetry, took part in establishing artistic groups such 

as Grupo CLÃ and Grupo SIN, started literary magazines (Revista de Cultura CLÃ), and 

helped creating exhibitions focused on visual arts, such as Salão de Abril. Analysis is 

constituted by Microhistory, and Biographical / Historiographic data of oral and written 

nature. In order to properly address the object of our research, we mainly worked with 

historiographic and journalistic sources in a local perspective, for a more relevant 

contextualization of scenarios and actions of our author. His Poetic and Educational legacy 

was thoroughly illustrated by testimonials of numerous writers who, at an early age, received 

feedback and orientation from Antônio Girão Barroso. Thus, his vanguard standpoints granted 

relevance to this research and emphasized the importance to introduce to new generations a 

local character who was an Artist as much as a Professor, a person in consonance with his 

own people and times, always fostering new perspectives. Literary analysis of his poetic 

works showed strong connections to the Modernist movement, by means of which he 

promoted and presented to new writers the essence and spirit of new aesthetics, themes and 

variations of expressive resources. 

  

Keywords: Education. Literature. History. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciaremos, a partir de agora, uma longa e sinuosa viagem, que nos permitirá 

cruzar caminhos e veredas, singrar mares da imaginação, vadear rios da memória, em busca 

da figura ímpar de Antônio Girão Barroso, delineando, de modo deliberado, um retrato de seu 

tempo e de sua hora. Nosso interesse maior incidirá sobre o seu percurso, tanto de homem 

quanto de artista, visando à apreensão de uma singularíssima intervenção sua no quadro 

cultural de nossa cidade, ou seja, sua atuação como “Professor de Poesia” – a antonomásia
1
 

que, ao longo de sua trajetória, mais o identificou.  

A sucessão das seis partes desta pesquisa foi, gradativamente, sendo edificada, 

não obstante os fluxos e os refluxos, fragmentações e dispersões, descortinando a intensidade 

com que Antônio Girão Barroso participou do processo de renovação artística, na cidade de 

Fortaleza, especialmente, nas décadas de 40 e de 50 do Século passado – ação que se 

estenderia até a proximidade de sua morte. Primeiramente, sua mão foi imprescindível para a 

sedimentação do movimento modernista no Ceará, ora organizando “Congressos de Poesia”, 

ora participando da fundação do Grupo CLÃ, bem como do seu mais importante meio de 

divulgação: a Revista CLÃ, da qual Antônio Girão Barroso foi um dos editores do Número 0; 

sem esquecermos que, ao longo dos outros 29 números desta Revista de Cultura, colaborou, 

intensamente, com tal periódico, com a publicação de artigos sobre artes – Literatura, Cinema 

e Pintura –, usos e costumes, política; quando não, atravessando as sendas da crônica, da 

crítica literária e da poesia.   

Dentre os artistas a ele contemporâneos, foi o único a manter laços estreitos com 

escritores que, em pouco tempo, tornar-se-iam ícones da Literatura Moderna em nosso País: 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade etc, 

conforme delineia sua correspondência. A convivência, seja pessoal ou por missiva, com os 

pensadores do movimento modernista brasileiro – Mário de Andrade, Oswald de Andrade – e 

com os principais depuradores desta estética – Manuel Bandeira e Carlos Drummond de 

Andrade – fez com que Antônio Girão Barroso se tornasse, no Ceará, o mais autêntico poeta 

                                                
1  Trata-se de uma figura de linguagem, uma variedade de metonímia; consiste em substituir um nome de 

objeto, entidade, pessoa etc. por outra denominação, que pode ser um nome comum (ou uma perífrase), um 

gentílico, um adjetivo etc., que seja sugestivo, explicativo, laudatório, eufêmico, irônico ou pejorativo e que 

caracterize uma qualidade universal ou conhecida do possuído: “O Poeta dos Escravos” (Castro Alves); “A 

Loura Desposada do Sol” (Fortaleza) etc. 
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modernista de seu tempo, ainda mais se considerarmos as fronteiras delimitadoras da cidade 

de Fortaleza.   

Suas inquietações de homem e de artista levaram-no, na década posterior à do 

Grupo CLÃ – a década de 50 – a mais um empreendimento: apresentar a uma nova geração 

de escritores os cânones do movimento concretista. Assim, não só escreveu poemas dentro 

dos ditames dessa corrente literária, como, também, publicou, em jornais ou na Revista CLÃ, 

artigos em que colocava em discussão as experiências a que se lançavam os poetas dessa nova 

orientação estética.   

A partir disso, passaremos a nos concentrar no seu papel de educador pelo 

poético, isto é, a maneira como sucessivas gerações de poetas dele recebeu ensinamentos, 

quer no campo da estética, quer nos liames dos recursos expressivos – aspectos formais e / ou 

estilísticos.  

E são exatamente seus empreendimentos vanguardistas que irão dar respaldo à 

relevância desta pesquisa, levando-se em consideração o fato de que, quase sempre, a esponja 

do tempo apaga marcas e dissolve impressões. Ao resgatá-lo, portanto, ele poderá servir de 

modelo de tenacidade aos estudantes, leitores ou artistas de hoje, a todos mostrando que cada 

um de nós, com ou sem limitações, deve estar aberto ao novo, por isso, antes de rejeitá-lo, é 

preciso encará-lo, perscrutá-lo, para, somente depois, rechaçá-lo – se for o caso.  

Entanto, nossa empreitada não foi das mais serenas, pois, ao longo da construção 

destes escritos, houvemos algumas dificuldades, mas que a nós nos chegaram como desafios. 

A inexaurível sede de Antônio Girão Barroso pelas novas descobertas fez com que ele se 

dispersasse: ora um olho na Literatura, outro no Cinema; ora, voltava-se para o jornalismo; 

ora, cuidava de crônicas e de artigos; quando não mergulhava na organização de congressos 

literários, pensava na fundação de um salão de artes plásticas.  

Tanta multifacetação provocou, também, a dispersão de sua obra escrita: uma 

parte se perdeu, tanto por meio de extravios quanto pelo fechamento de jornais, como 

Unitário; e Correio do Ceará, – órgãos de imprensa pertencentes à empresa de comunicação 

Diários Associados – onde publicou poemas, crônicas, crítica literária e artigos; salientamos 

que muitos desses textos desapareceram, pois, à época do encerramento de suas respectivas 

atividades, ainda não havia o processo de digitalização, tampouco o nosso biografado 

conseguiu amealhar o todo de suas criações.  

O mesmo se deu com considerável parte de sua intensa correspondência, nas quais 

emitia juízos de valor acerca das inumeráveis facetas do poético ou discutia questões relativas 

ao momento histórico, politico e cultural, tanto da cidade de Fortaleza quanto do Brasil. Em 



13 

 

anexo, exibiremos cartas a ele enviadas por Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos 

Drummond de Andrade – nestas, uma curiosidade: a distância temporal que separa uma das 

outras é indício de quanto destas cartas se extraviaram.  

Antônio Girão Barroso, crítico literário, costumava escrever orientações estéticas 

e / ou estilísticas nos livros que lhe enviavam os novos escritores, ávidos por uma voz que os 

acolhesse, bem como os orientasse. Mas onde estariam esses livros? E mais: uma parte 

significativa de suas obras encontra-se ainda inédita. 

Ante tais desafios, procuraremos nos servir, em especial, tanto da História Oral 

quanto das fontes escritas: por um lado, entrevistaremos escritores – hoje consagrados, 

membros da Academia Cearense de Letras – que, no limiar de sua carreira literária, foram 

tocados pela leitura de Antônio Girão Barroso e também por este foram lidos. Tais 

depoimentos tornar-se-ão fundamentais para o delineamento de nossa tese: a intervenção de 

um professor de poesia; por outro, pincelamos diversas entrevistas de Antônio Girão Barroso 

a jornais de nossa cidade – por meio delas, poderemos, com mais nitidez, ter acesso a seu 

pensamento acerca das artes e do mundo –; haveremos, ainda, o auxílio dos 29 números da 

Revista Clã, além do número 0.  

Ainda nos meandros desta pesquisa, há pouco menos de três meses, contamos 

com a indispensável colaboração do professor, jornalista e escritor Oswald Barroso – filho do 

poeta – que nos cedeu, além de um material fotográfico, os textos em prosa – crônicas, 

artigos, ensaios, discursos –, de Antônio Girão Barroso, e que ainda se encontram inéditos, 

mas que estão sendo organizados para que possam integrar o livro Aproximações, que, em 

breve, deverá entrar no prelo – pelo menos é o que aguardamos com ansiedade.  

Na parte 2, como espelho da construção de uma biografia a partir de 

fragmentações e de dispersões, desenharemos um retrato de Antônio Girão Barroso, a partir 

de filamentos de nossas volições. Neste momento, ele poderá ser encontrado em diversos 

espaços de nossa cidade, com privilégio aos ambientes noturnos, em que costumava expor 

suas reflexões acerca da vida e da arte; estará, também, num redemoinho temporal, presente 

em entrevistas a jornais, discutindo a sua própria poesia ou as experiências artísticas de seus 

contemporâneos; além disso, atuará como personagem de duas narrativas, para que as proezas 

do humano, em suas incursões cotidianas, possam ser, agora, também conhecidas. 

A composição de uma biografia é, antes de tudo, desafiadora, especialmente se 

houver laços afetivos entre os agentes integrantes da trama. Não obstante a distância temporal 

que nos afasta de Antônio Girão Barroso – os quase 30 anos de sua morte –, suas expressões, 

gestos seus, palavras, os cuidados com o paletó, tudo a nós advém numa fusão de sensações 
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sensoriais, ora com uma nitidez lancinante; ora, fímbria esfumaçada. Os amigos sempre voam 

além das palavras, e o que lavram pendoa dentro do peito.  

Nossa base de análise contará, ademais, com a Micro-História, a Biografia, a 

Historiografia; por nós expostas na Parte 1. De nossa pesquisa, em que iremos expor, também, 

reflexões acerca da “Educação não formal como processo educativo” – fundamento a ser 

exigido pela natureza do nosso trabalho, da mesma forma para servir de resposta a possíveis 

indagações do modo como se daria uma educação pelo poético.  

Na Parte 3, resgataremos, por um lado, algumas atuações de Antônio Girão 

Barroso no cenário cultural da cidade de Fortaleza, numa antecipação de seu importantíssimo 

papel na fundação de duas agremiações literárias: o Grupo CLÃ e o Grupo SIN; por outro, 

mostraremos, tendo como instrumento mais utilizado a fonte oral, como se tornou o 

“Professor de Poesia” de sucessivas gerações de escritores cearenses, hoje consagrados pela 

crítica e pelo público em geral. A tudo isso, atrelaremos o arcabouço teórico de nossa 

pesquisa, com relevo aos seguintes itens: educação não formal como prática educativa; os 

objetos da pesquisa; a análise da História; Micro-História e Historiografia; Biografia e 

História; o gênero biográfico; a História Oral; e Metodologia.  

Na parte 4, promoveremos a fusão entre o artista e a cidade. O recorte temporal 

privilegiará o período a abrigar as décadas de 1930 a 1940, porque nestes vinte anos Antônio 

Girão Barroso concentrou o ápice de sua atuação como protagonista de ações de vanguarda, 

através da apresentação de novos empreendimentos culturais ao provincianismo de Fortaleza 

– congressos, jornais, revistas – e publicação de livros. Num contraponto a seus escritos 

poéticos, destacaremos a interpretação de uma famosa crônica por ela composta em 

homenagem ao aniversário de nossa cidade.  

Acreditamos encontrar-se na parte 5 o momento mais prazeroso de nossa tese, 

bem como um dos mais importantes, pois, nele, realizaremos um mergulho na tessitura 

poética de Antônio Girão Barroso, analisando-a conforme os ensinamentos da hermenêutica e 

do intrínseco literário, para que seja possível a todos um encontro com a dimensão de sua arte, 

bem como o que nela inscreve-se como instrumento de educação pelo poético. A leitura de 

seus poemas, no entanto, não obedecerá a uma ordem cronológica, mesmo que o primeiro 

poema analisado haja sido “Estação de trem” – texto de abertura de seu livro de estreia, 

Alguns poemas, de 1838. Tal perspectiva de leitura vai ao encontro de nossa proposta de 

realização de uma biografia cerzida por fragmentações e por dispersões.   

Optamos pela subdivisão do estudo de seus poemas, consoante suas respectivas 

temáticas – Cenas cotidianas; Cenas cotidianas: outra face; Jogos intertextuais; Metapoesia; O 
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homem e a poesia; Presença do cotidiano e da crítica social; e O discurso amoroso; o que se 

justifica, por exemplo, pelo próprio processo de fragmentação por que insistimos em construir 

o poeta e o seu haver.  

Através de seus poemas, esperamos explicitar a sua absoluta integração ao espírito 

da estética modernista, tanto pela diversidade temática quanto pela pluralidade de recursos 

expressivos. Mais: nesses textos, ele também disseminava, quer aos novos escritores, quer a 

seus contemporâneos, o fazer da escritura moderna – isto num primeiro momento, pois, com o 

passar dos anos, vamos encontrá-lo em permanente diálogo com novas correntes literárias, 

como é o caso do movimento concretista. Assim, configuraremos, de maneira detalhada, seu 

encontro com os novos poetas que, em breve, iriam, no início dos anos 60, criar o Grupo SIN 

de Literatura; e este o elegeu patrono do movimento, pelas contribuições que ofereceu aos 

que, naquele momento, desejavam, também, uma nova experiência para as letras locais.    

Nós nos despediremos de Antônio Girão Barroso, na parte 6, com a repercussão 

de sua morte: não apenas no momento em que esta se deu, mas, também, com o passar dos 

anos. À sua memória, amigos, quer de longas datas, quer de tempos mais recentes, renderam-

lhe homenagens, por meio de poemas, crônicas, artigos ou depoimentos.  

Com um poema, de nossa lavra, – como costumam anunciar os cantadores 

populares –, sob o título “Soneto com rumores e espólio”, abriremos as cortinas e as portas 

desta Casa, com divagações em torno dos filamentos da memória –, uma vez que chegou a 

hora de lançarmos os pés na estrada: 

Há um rumor de coisas não tocadas,  

espumas de outro mar nessas areias: 

degraus que se desprendem das escadas, 

aranhas sufocadas pelas teias. 

São vozes tão longínquas, gestos brancos, 

de pluma que voeja mais que o pássaro 

de sombras que despencam dos barrancos 

em águas dos silêncios mais exatos. 

Por que me coube a mim estranho espólio 
que me deixa mais pobre do que fui; 

e me inunda de perdas, com seus óleos 

a conservar em mim o que já rui? 

Por certo é mais que o sarro da memória: 

a fibra do poente provisória. (VIANA, 2007, p. 38). 
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2 A CARTILHA DOS AFETOS 

 

Por que a pesquisa acerca da atuação de Antônio Girão Barroso como 

protagonista de uma educação pelo poético? Talvez pelo convívio, quando eu ainda era 

adolescente, com sua poesia, uma vez que esta chegava a meus olhos como uma expressão 

absolutamente nova, desafiadora, distante de tudo o que, até então, havia lido em termos de 

composições poéticas, especialmente quando estas eram produzidas aqui em Fortaleza. Mais 

ainda: tempos empós, ao ingressar no Curso de Comunicação Social, na Universidade Federal 

do Ceará, estreitaram-se os meus laços de amizade com Oswald Barroso (dramaturgo, 

ensaísta e ficcionista – filho do poeta), Rogaciano Leite Filho (jornalista e poeta), Airton 

Monte (poeta, cronista e ficcionista); estes, por sua vez, consoante suas respectivas atividades 

acadêmicas e/ou profissionais, abriram-me os caminhos para um convívio mais intenso com 

os mais diversos sujeitos que, então, integravam o mundo das artes em nossa cidade.  

 

              Imagem 1 – Caricatura de Antônio Girão Barroso, sob Bico de Pena de Carlus 

 
              Fonte: Jornal O Povo. 
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As noites de boêmia, na Praia de Iracema, mais frequentemente no Restaurante 

Estoril, iniciaram o meu contato, agora mais estreito, com poetas, ficcionistas, compositores, 

atores, cineastas, jornalistas e professores universitários – exatamente a atmosfera em torno da 

qual gravitava o poeta Antônio Girão Barroso. Assim, não obstante a considerável diferença 

entre as nossas idades, eu tive a honra de privar de sua dulcíssima companhia e amizade. 

 

      Imagem 2 – Restaurante Estoril 

 
      Fonte: http://www.somosvos.com.br/patrimonios-historicos-estoril. 

 

No Estoril, a noite era como uma roupa nova que a todos vestia. O mar, em 

espumas, quebrava-se nas pedras, e por sobre todos saltavam os fragmentos de sua música, 

advinda das espumas granuladas. Havia violões, canções havia. De quando em vez, Antônio 

Girão Barroso – os cabelos despenteados, a gravata frouxa –, parecendo alçar voo de dentro 

do indefectível paletó, debulhava as notas do bolero “Por que não paras relógio?”; depois, 

esquecia os olhos ao longo das dobras de um silêncio, que a nós nos parecia o anúncio dos 

passos da poesia. Às vezes, tirava de um dos bolsos papéis em versos; quando não, discorria, 

demoradamente, sobre a essência do que acreditava ser a vocação de um verdadeiro artista. 

Afirmava, reiteradas vezes, que a poesia pede uma ausência de compromissos com tudo o que 

não seja a poesia. Entendia a arte como a função de primeira grandeza na vida de qualquer 

humano.  
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Numa entrevista ao jornalista Rogaciano Leite Filho, sob o título “Ainda não 

entreguei os pontos”, assim discorreu sobre o modo como compreendia as relações do ser 

humano com as artes em geral: 

A arte? Puxa, não existe nada que não seja importante – em alguns casos, 

importantíssimo, como comer e beber – na vida da humanidade. A arte se insere 

tranquilamente nesse contexto, inclusiva como forma de conhecimento (a poesia 

especialmente) e uma saída das mais válidas para romper o círculo de ferro do 

princípio da realidade em busca do princípio do prazer, segundo a terminologia de 

Freud via Marcuse. Claro que ela pode ter outras funções, como, por exemplo, a de 

servir como veículo para certas manifestações, de natureza ou finalidade política. Ou 
antipolítica, por que não? O fundamental, no entanto, é que haja uma forma capaz de 

explicar de maneira coerente (A arte é – e temos conversado) o conteúdo pretendido. 

Radicalizando a questão, podermos afirmar que em literatura (na arte de modo geral) 

a forma é tudo, o conteúdo é nada. Ou então, fugindo a certo exagero: sem forma, o 

conteúdo se perde ou simplesmente deixa de existir. (BARROSO, 2000, p. 4B). 

Dentro de todos nós se misturavam admiração e alumbramento. A rigor, todos 

nós, poetas incipientes, inéditos em livros, apenas um que outro poema publicado em jornais, 

buscávamos o contato com Antônio Girão Barroso, tanto para longas conversas sobre os 

insidiosos caminhos da poesia como para vivenciarmos com ele exercícios de aprendizagem.  

Poesia e candura entranhavam-se em Antônio Girão Barroso. Quanto mais sua 

idade avançava, mais se aproximava dos jovens; quanto mais o reconheciam como artista, 

mais se apresentava como o mais comum e o mais simples dos homens. Nunca fazia alarde de 

sua grandeza de poeta, jamais exibia um poema para projetar-se além dele – a não ser em tom 

de galhofa. 

A reconstrução de seu empenho na renovação artística de seu tempo, pois o poeta, 

prosador, jornalista e professor Antônio Girão Barroso sempre esteve aberto às sucessivas 

gerações com as quais se relacionou, é algo imperioso, uma vez que ele constitui uma das 

expressões mais emblemáticas do mundo das criações artísticas, especialmente na cidade de 

Fortaleza. Era naturalmente espontâneo, de uma paciente generosidade que a todos encantava. 

Jamais, mesmo quando já alcançara o reconhecimento, tanto aqui quanto alhures, como 

intelectual e artista, hesitou em oferecer sua mão aos ainda iniciantes, não importando o 

material de interesse. 

Mais uma vez, vemo-nos diante de um desafio: o resgate de uma composição que 

se chama Antônio Girão Barroso. Tudo nele são transbordamentos. Por isso, de quando em 

vez, nossa escritura é envolta, pelo império das emoções. Entanto, estaremos atentos aos 

apelos da objetividade que deverá orientar a nossa empreitada. Noronha (2001) observando, 

em Florbela Espanca, como esta poetisa transferiu a instância da vida privada para a arte, e 
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vice-versa, faz aos leitores a seguinte advertência: “Escrever biografias traz sempre o risco da 

seleção tendenciosa dos dados do biografado, resultando em juízos subjetivistas, distante da 

imparcialidade dos que tratam a linguagem como estrutura.” (NORONHA, 2001, p. 14). 

Antônio Girão Barroso participou – reiteramos – intensamente do nosso processo 

de renovação no campo das artes em geral, ora no jornalismo, ora no cinema, ora na produção 

cultural, ora na literatura – nesta, de modo especial, não somente sedimentou, na década de 40 

do século XX, a estética modernista entre nós, como, na década posterior, por meio de seu 

olhar posto à frente dos acontecimentos, conduziu poetas e ensaístas em direção a mais um 

movimento de vanguarda: o concretista.  

Naquela entrevista (a que há pouco nos referimos) ao jornalista Rogaciano Leite 

Filho, indagado por este por que, até então, não havia publicado suas últimas produções, 

Antônio Girão Barroso discorreu acerca disso, com um misto de humour e de um rigoroso 

senso crítico: 

Minhas últimas produções: você diz poéticas? Mas eu retruco, em forma também de 
pergunta: será que elas existem? Afirmei, linhas atrás, que o ‘capítulo da poesia’ eu 

o considero encerrado, restando apenas, para formalizar isso, dar à luz um livro de 

poemas há muito esboçado e que chamei inicialmente de ‘Poesias Incompletas’, 

mudando depois para ‘Poesias Reunidas’. Sua publicação, que deverá incluir um 

roteiro crítico a ser escrito por F.S. Nascimento, está dependendo tão somente de 

encontrar alguns poemas que eu não consigo saber onde estão e muito menos 

reconstruir – saíram em jornais e revistas daqui e de outros Estados – a fim de meter 

no volume, até para aumentar o número de páginas, que nesta altura não são muitas. 

(Em mim, devo explicar, a poesia sempre foi algo muito raro, embora tão difícil 

quanto a sua fatura, será que dá pra entender?) O último poema que andei fazendo 

não me satisfez em termos de arte final, de acabamento. Tem começo: ‘O que está 
por trás do poema e da poesia do poema / é o homem e sua vida / sua sobrevida / sua 

suada subvida / é o homem e sua solidão’. Quem quer completar? Talvez o Alcides 

Pinto, que também é José, quem sabe? (BARROSO, 2000, p. 4B). 

Por outro lado, não poderemos haver acesso aos escritos acerca de sua fortuna 

crítica, pois uma considerável parte de artigos críticos sobre sua poesia perdeu-se no tempo: 

ou se encontram em jornais ou revistas extintos, ou, mesmo que ainda estejam conservados, 

por certo estarão além dos limites de nossa cidade, talvez no Sudeste de nosso País. Mas, 

homem de atividades plurais – jornalista, escritor, professor, crítico literário, crítico de 

cinema, cronista, ensaísta, publicitário etc. –, Antônio Girão Barroso nos impele ao registro 

do ser e de sua obra; não à toa, Otacílio Colares, em seu depoimento à Revista CLÃ, assim fez 

referência ao nosso biografado: “o grande e sempre inquieto Antônio Girão Barroso”. 

(COLARES, 1981, p. 16). 

Antônio Girão Barroso estava sempre atento às transmudações do mundo a seu 

redor; por isso, não perdia de vista os movimentos de vanguarda, tampouco impunha qualquer 
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resistência a qualquer modalidade de expressão artística. Ainda naquela entrevista ao 

jornalista Rogaciano Leite Filho, quando chamado a falar sobre a denominada ‘literatura 

marginal’, afirmou: 

Fazer poesia de qualquer jeito, mesmo semelhando prosa ou letra de música, parece 

ser a palavra de (des)ordem de toda uma geração que, marginalizada embora, por 

falta de quem publique, se vinga apelando para mil formas de comunicação, 

inclusive gravando (ou grafando) os seus textos nos muros dos cemitérios ou em 

outros lugares menos aprazíveis, ou mictórios, por exemplo. Nestes últimos anos, a 

gente vê de tudo, até o livro impresso nas melhores gráficas, mas com um aviso 

implícito: edição fora do comércio. A poesia não vendida e que não se vende, na 
base da ‘vaquinha’ quase sempre, a poesia sem mercado, jogada na nossa face para 

ver se cola. Parece que está colando (BARROSO, 2000, p. 4B).  

Antônio Girão Barroso considerava-se um “poeta inédito e sempre de 

cerimônias”, para quem a poesia, acima de tudo, implicava o exercício da invenção: um fruto 

a quedar-se da árvore quando maduro. Mantinha uma relação lúdica com a poesia, seus versos 

estão sempre impregnados por imagens surpreendentes. Dizia-nos sempre que, desde os 

velhos tempos, quando ainda era rapaz, inclinara-se ao vivenciar boêmio. Amante da noite, 

não da escuridão, pois gostava das coisas claras, à luz da lua ou da iluminação pública, 

parecia-nos encarnar o próprio estado poético.   

Numa entrevista concedida mim, publicada no Jornal Diário do Nordeste
2
, 

discorreu, com humour e descontração, acerca de suas experiências noturnas: uma vez, 

alguém perdera (não teria sido o próprio?) a chave de sua casa, e ficou, entrando e saindo, 

pulando a janela, ressaltando que, costumeiramente, era protagonista de muitas histórias. 

Enumerou, então, uma série de bares e restaurantes, que, então, figuravam no mapa de seu 

roteiro lírico: o Lido, o Estoril, o Ramon – este, de propriedade de um espanhol
3
; os cafés da 

Praça do Ferreira: O Globo, o Glória, o Nestlé, o Éden, o Café do Comércio... 

A propósito do caso da chave, o escritor e diplomata Alberto da Costa e Silva, 

membro da Academia Brasileira de Letras, em seu livro Invenção do Desenho (2013), 

recupera esse episódio, de modo mais detalhado. 

 

                                                
2   Entrevista a Carlos Augusto Viana: Jornal Diário do Nordeste, aos 27 de fevereiro de 1989. 
3  Nos anos 40, a praia de Iracema era um lugar cheio de charme, com seus casarões de veraneio da elite 

fortalezense. Na Rua dos Tabajaras funcionava o restaurante do espanhol Ramon; quem conheceu e provou 

as iguarias em peixes, mariscos, frutos do mar do Restaurante Ramon tece os maiores elogios. Disseram-me 

que o que mais impressionava, além da excelência dos sabores da comida feita pelo próprio Ramon, era 

também a beleza dos pratos, etiquetados com o nome do restaurante e das alvas toalhas sobre as mesas. (Cf. 

CAVALCANTE, 2006, p. 116). 
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Girão esquecia os poemas nas mesas dos cafés ou nos bolsos das roupas que 

mandava para a lavanderia. Ou os deixava cair na rua, ao buscar outros papéis. Ou 

simplesmente os perdia em casa. Se vivia nas nuvens – comentavam os amigos –, 

era nas mais rarefeitas. E lá vinha uma história.  

A mulher do poeta, Alba, saíra com as crianças, de férias, para um sítio no interior. 

Girão ficara em casa, sozinho. E logo na primeira semana, de manhãzinha, não 

conseguiu lembrar-se de onde pusera a chave da casa. Revirou os quartos, a cozinha, 

a copa e a sala. Nada. Como iria sair para o trabalho? Só lhe ocorreu um jeito: por 

sua janela. Saltou-a e a encostou, para que parecesse fechada. À noite, empurrou-a e 

pulou para dentro de casa. Durante três ou quatro dias assim fez, até que um amigo, 

que por acaso o acompanhava, o viu atuar como um ventanista e providenciou, na 
manhã seguinte, um serralheiro. (COSTA E SILVA, 2013, p. 124). 

Juarez Leitão (2000), em seu roteiro lírico e sentimental da cidade de Fortaleza, 

em que percorre as noites e seus brinquedos, faz um relato, com notas de humour, sobre mais 

uma dentre as inúmeras façanhas de Antônio Girão Barroso: 

Pessoas inteligentes, absorvidas com seu processo de criação, apaixonadas ou 

ocupadas demais com seu ofício e seu ideal costumam ser distraídas. O que o povo 

chama de ‘distraimento’ é o comportamento desligado dos poetas, boêmios e líricos 

em geral, tipos nefelibatas, andando nas nuvens. 

Quem em Fortaleza não conheceu o poeta Antônio Girão Barroso? Girãozinho, o 

nosso anjo, como o definiam os amigos. O mais puro dos homens, o mais autêntico 

dos poetas?  
Boêmio autêntico, costumava frequentar o Estoril, na Praia de Iracema, ou o 

Country Clube, para lavar a alma numa cervejinha e, já no ponto, cantar versos de 

um velho bolero: ‘Por que não paras, relógio?’ 

Aos poetas a quem admirava o talento saudava com esta exclamação: ‘Alma 

cantante e bela’. E a todos queria bem, pois em seu imenso e ledo coração punha 

toda a cidade, talvez o mundo inteiro. 

O poeta Girão era o mais distraído dos boêmios. Houve um tempo, aí pelos anos 60, 

em que era Diretor do Departamento de Cooperativas do Ministério (ou seria da 

Secretaria?) da Agricultura e tinha uma camioneta à sua disposição.  

Ao chegar a noite, o poeta encostava o carro num barzinho e passava a tomar sua 

cerveja com os amigos. Um dia, ao tentar apanhar o carro para voltar para casa, não 
mais o encontrou. Ficou doido. Então haviam roubado o veículo da repartição. E 

agora? Foi aconselhado a dar parte, comunicar à Polícia o desaparecimento do bem 

público para ver se, agindo com rapidez, poderia recuperá-lo. Foi o que fez. 

A Polícia entrou em ação, expedindo comunicados para as fronteiras do Estado e 

pondo seus agentes na rua numa grande operação. 

Girãozinho tomou um táxi, muito contrariado e foi para casa. Ao chegar, para sua 

alegria, avistou logo o carro na garagem. ‘Ah, então já o encontraram?’ Dona Alba, 

sua mulher, informou-o de que ele não saíra de carro naquela tarde. 

No outro dia, o poeta tomou o carro e dirigiu-se ao Cemitério São João Batista para 

o enterro da escritora Henriqueta Galeno. Ao passar na Praça da Catedral foi cercado 

por um grupo de policiais que, grosseiramente, lhe deram voz de prisão, sob a 

acusação de ter roubado o carro da Secretaria de Agricultura. A coisa só se desfez na 
Delegacia, depois das minuciosas explicações do boêmio distraído. (LEITÃO, 2000, 

p. 81-82). 

Ainda naquela entrevista a mim concedida, indagado sobre a repercussão, em 

1938, de seu livro de estreia, Antônio Girão Barroso (1989) foi bastante elucidativo no que 

diz respeito a seu empreendimento de vanguarda: 
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Quando eu lancei este livro, aconteceram-me coisas engraçadas. Uma vez, o Alaor – 

filho do Edésio, o editor deste livro – me disse que exemplares deste livro estavam 

na livraria dele, na Praça do Ferreira, quando chegou o Antônio Sales, grande poeta, 

nome de avenida. O Alaor olhou pro Antônio Sales, perguntando-lhe o que achava 

de mim. E ele respondeu que era o mais louco de todos. Isso para mim foi uma 

glória. Eu acho que ele cismou porque a capa do livro era toda em letras minúsculas. 

Tenho a impressão de que o Antônio Sales nunca leu este livro, se o fez não deve ter 

gostado. Engraçado, um sobrinho dele, Miguel Sales, ainda hoje meu amigo, 

colaborou comigo em várias coisas, inclusive na revista Letras. Interessante também 

é que neste livro há um poema, “Estação de Trem”, que eu fiz em homenagem ao 

Manuel Bandeira, que escreveu o “Trem de Ferro”. Mandei-lhe o livro. Bandeira 
agradeceu. Mandei também um para o Rosário Fusco, que era crítico do Diário de 

Notícias. Ele registrou o aparecimento do livro, num rodapé, dizendo que “esse 

rapaz que diz que proezas não tenho na vida tão pau, faz uma proeza dessas”. Ou 

seja, me gozando. Manuel Bandeira me defendeu numa crônica que me honra muito. 

E numa carta que Manuel Bandeira me fez, escrita à mão, infelizmente eu a perdi, 

não sei onde ela anda, ele diz que “Rosário Fusco é um mulato inteligente, mas não 

entende nada de poesia”. (BARROSO, 1989, p. 1). 

Revelou-me que conhecera, pessoalmente, Manuel Bandeira, em 1942, quando de 

uma viagem, de avião, ao Rio de Janeiro – ressaltando que, naquele tempo, as viagens de 

avião eram um horror. Fora à Capital do País, em companhia de outros colegas da Faculdade 

de Direito, participar no V Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Recordou-se, 

rindo, que foram somente com a passagem de ida; daí a indagação agoniada: e agora? 

Resolveu procurar o poeta Carlos Drummond de Andrade, com quem até então só mantivera 

contato por correspondência, pois o poeta itabirano era chefe de gabinete do ministro da 

Educação, Gustavo Capanema. E lá foram todos pedir-lhe as passagens de volta – obtidas sem 

quaisquer protocolos.  

No Rio de Janeiro, encontrou o Odylio Costa Filho (já o conhecia de Fortaleza), 

que o convidou a um bar, onde se encontravam Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e 

Ribeiro Couto. Assim, iniciou-se, deveras, sua amizade com eles. Tornou-se amigo íntimo de 

Manuel Bandeira e de Oswald de Andrade: 

Aquela noite num bar do Largo da Carioca, Oswald de Andrade queria sair de lá e 

me convidou para ir até o seu apartamento. Era perto de lá. Chegando ao 

apartamento, ele me deu uns dez exemplares do seu livro Os Condenados. E eu 

caminhando pelo Rio com aqueles livros nos braços. Minha admiração pelo Oswald 

era tão grande que eu tenho um filho, Oswald Barroso. O nome é em sua 

homenagem. (BARROSO, 1989, p. 1). 

Diante de tantos feixes de lembranças, em contraponto com o presente, fiz alusões 

a uma passagem de um poema em que ele afirma ter muito medo da velhice: 

É uma tendência natural das pessoas. Quando a gente vai envelhecendo, começa a 

gostar, cada vez mais, das crianças. Dos netos, que eu tenho muitos. Agora, a minha 

velhice é tudo, menos mental. Só uma coisa chata: às vezes, eu me esqueço de um 
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acontecimento recente, mas me lembro de fatos de quando eu tinha três ou quatro 

anos, lá no Aracati, onde morei. Isto deve ser resultado daquele resto de boemia que 

eu ainda carrego comigo. E faço questão de morrer com ela. Não vou abrir, não. Às 

vezes, eu digo por brincadeira: ora, esse negócio de escrever... É melhor viver do 

que obrar (Risos). (BARROSO, 1989, p. 1). 

Como planos para um futuro próximo, falou-me, com entusiasmo, sobre uma nova 

tiragem da Revista Letras. E, já àquela época (1989), planejava o lançamento de Poesias 

Incompletas (o que só ocorreria em 1994), lembrando-me de que muito do que escrevera ou 

se encontrava inédito ou perdido por aí, talvez em arquivos de jornais e ou de revistas. Para o 

encerramento da entrevista, pedi-lhe que apontasse aos leitores quais os grandes valores da 

vida. E ele: 

Dança, música e mujer (Risos). Uma cervejinha de vez em quando. Manuel 

Bandeira dizia: “Não sei dançar”. Eu gosto muito de dançar. Pode ser valsa, samba-

canção, bolero, marcha, tudo. Uma vez, eu tirei uma jovem para dançar no Ideal. 

Depois, ela me perguntou: “Você existe?” (Risos). (BARROSO, 1989, p. 1). 

Percorremos alguns aspectos configuradores do Professor de Poesia, deparemos, 

pois, alguns delineamentos de um dos seus inúmeros aprendizes. Sou graduado em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Letras por esta mesma 

Instituição. O Doutorado em Educação, a princípio, a mim me veio como um desafio; logo 

convertido em fascínio, pois fez, diante de mim, descortinar-se um universo até então ignoto. 

Ao integrar-me ao Núcleo de História e Memória em Educação da FACED (NHIME), as 

disciplinas ministradas pelos professores José Rogério Santana (meu orientador), Elmo 

Vasconcelos (coorientador), Lia Machado, Luís Távora, Gerardo Vasconcelos, Romeu Duarte  

e Rui Martinho conduziram-me a leituras em torno do gênero biográfico; a partir daí, Antônio 

Girão Barroso e sua educação pelo poético foram, cada vez mais, cristalizando-se como meu 

projeto de pesquisa.  

Profissionalmente, sempre trabalhei em duas áreas: o jornalismo (Editor de 

Cultura e colunista do Jornal Diário do Nordeste) e o magistério, atuando como professor, ao 

longo de mais de trinta anos, tanto no Ensino Médio (Colégio 7 de Setembro; Colégio 

Lourenço Filho; Colégio Castelo; Colégio Nossa Senhora das Graças; Colégio Nossa Senhora 

de Lourdes; Colégio Geo; Colégio Batista; Curso Cipam; Curso Skema; Curso Professor 

Tony; Curso Simétrico) quanto no universitário (Universidade Estadual do Ceará). Neste 

considerável período, dediquei-me ao ensino da Literatura Brasileira, da Produção Textual e 

da Interpretação de Textos no Ensino Médio; no Curso de Letras da Universidade Estadual do 
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Ceará, ministrei Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, Teoria do Ensino da Literatura, 

Teoria do Ensino da Língua Portuguesa, orientação de monografias etc. 

Como escritor, dediquei-me ao cultivo da poesia e do ensaio, havendo publicado 

os seguintes livros: Primavera empalhada; (1982) Inscrições dos lábios (2002); A báscula do 

desejo (2003 – vencedor do Prêmio Osmundo Pontes de Literatura); Côdeas (2007 – vencedor 

do I Prêmio Unifor de Literatura) – estes todos de poesia; mais: Drummond: a insone 

arquitetura (2003); e A tessitura poética de José Telles (2016) – estes, no gênero ensaio. O 

exercício do jornalismo deu-me a oportunidade de publicar, por mais de três décadas, 

semanalmente, no Jornal Diário do Nordeste, crítica literária e entrevistas.  

Sou membro efetivo da Academia Cearense de Letras, da Academia de Letras e 

Artes do Nordeste, da Academia Cearense de Língua Portuguesa; membro honorário da 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – CE; e da Academia Cearense de Médicos 

Escritores. 

Podemos inferir que são atividades que estão inextrincavelmente ligadas às artes, 

em especial à Literatura; o que, por certo, forneceu-me os instrumentos para que eu pudesse 

mergulhar no universo poético de Antônio Girão Barroso, reconhecendo, quer em seus 

recursos expressivos, quer em sua variada temática, a sua compreensão inequívoca dos 

movimentos de vanguarda, o pleno domínio que sobre estes exerceu, de tal sorte que, de 

modo pioneiro em nossa cidade, passou a disseminar, em meio a seus contemporâneos, tanto 

os da intimidade, quanto os que com ele mantiveram contato apenas por cartas, prefácios ou 

artigos em jornais, a sede pelo novo. 
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3 POESIA, HISTÓRIA E BIOGRAFIA 

 

3.1 Poetas por poetas sejam lidos e entendidos  

 

O percurso humano, social e artístico de Antônio Girão Barroso e sua 

singularíssima ação educacional constituem o fulcro de nossa pesquisa; e esta visa, 

essencialmente, à recomposição de um determinado momento de nossa História, em que se 

deu a implantação do movimento modernista, a sedimentação, entre nós, dessa orientação 

estética, bem como o surgimento de outras correntes artísticas que implicaram um 

desdobramento de tudo isso, focalizando os acontecimentos sob a ótica da Micro-História. 

Giovanni Levi (1992), levando em conta o conceito de escala nas discussões 

antropológicas, entende a redução como um procedimento analítico, a ser utilizado em 

qualquer lugar, até mesmo sem levar em conta o objeto em análise, uma vez que a micro-

história: 

Como prática é essencialmente baseada na redução da escala da observação, em uma 

análise microscópica e um estudo intensivo do material documental. Essa definição 

já suscita ambiguidades: não é simplesmente uma questão de chamar a atenção para 

as causas e os efeitos do fato, de dimensões diferentes coexistirem em cada sistema 
social; em outras palavras, o problema de descrever vastas estruturas sociais 

complexas, sem perder a visão da escala do espaço social de cada indivíduo, e a 

partir daí, do povo e de sua situação na vida. (LEVI, 1992, p. 136). 

Assim, o espaço desta pesquisa é, em especial, a cidade de Fortaleza, dentro de 

uma dinâmica histórica, política, social e cultural, de onde Antônio Girão Barroso emerge, 

singrando os mais diversos fluxos e refluxos, levando-se em conta o fato de que, em sua 

intensa atividade profissional e literária, participou da fundação, dentre tantas outras 

agremiações culturais, de três destas que cristalizaram, em nosso meio, o discurso da 

modernidade estética, respectivamente: o Grupo Clã; o Grupo Concreto; e o Grupo SIN. 

Gravitando em torno desta questão, conversamos com Horácio Dídimo
4
, na biblioteca de seu 

apartamento; ele, como sempre, com a fala pausada, o ar paciente, muito cordato: 

O Grupo Clã, que sempre representou a Geração de 45, na Literatura Cearense, 

através de seus grandes nomes, como Antônio Girão Barroso, Artur Eduardo 

Benevides, Moreira Campos, Braga Montenegro, Eduardo Campos e Fran Martins, 

sempre incentivou os grupos e movimentos literários posteriores. O chamado Grupo 

Concreto do Ceará surgiu aqui em Fortaleza no fim da década de 50, e está 

historicamente situado entre o Grupo Clã e o nosso Grupo SIN. Participei da 

exposição no Instituto Brasil-Estados Unidos em 1959, ao lado de Antônio Girão 

                                                
4  Poeta, ensaísta, professor e membro efetivo da Academia Cearense de Letras. 
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Barroso, José Alcides Pinto, Pedro Henrique Saraiva Leão, do artista plástico J. 

Figueiredo, entre outros. Como participante do Grupo Concreto do Ceará e do 

Grupo SIN, dou o meu testemunho. Mas o maior incentivador, acolhedor, 

propagador e, sobretudo, inovador, foi, sem dúvida, o Girão, (Antônio Girão 

Barroso) como nós o chamávamos. Por tudo isso, ele continua sendo o patrono do 

Grupo Concreto e do Grupo SIN. A propósito, eu vou ali, naquela estante, buscar 

um caderno de notas, pois quero ler para você um poema que escrevi, ainda está 

inédito, em homenagem ao Girão. (Pausa) É um sonetilho, a que dei o título de “O 

professor de poesia”: Quem é que sempre trazia / A chave de um mundo novo? / O 

professor de poesia / Antônio Girão Barroso // Como um rio aparecia / Era a 

nascente e a foz / Era poeta e poesia / Girando dentro de nós /// Era assim nosso 
Girão / Assim seguimos seus passos / E ouvimos a sua voz /// Era assim nosso Girão 

/ A cantiga dos seus pássaros / Guardamos no coração (informação verbal)5. 

Adriano Espínola
6
, já ciente do nosso interesse em investigar a atuação de 

Antônio Girão Barroso como professor – professor de poesia –, estando em Fortaleza, marcou 

conosco uma prosa, num sábado à tarde, numa sala reservada no Ideal Clube, onde pudemos, 

por um tempo considerável, discorrer, não apenas sobre o nosso biografado, mas, ainda, sobre 

o percurso dele. Adriano Espínola, nas veigas da literatura:  

Posso dizer que, na minha formação, durante a década de 1970, em Fortaleza, tive a 

sorte de contar com três grandes mestres, três grandes escritores, fora do Curso de 

Letras da UFC, onde me formei, em 1975. 

O primeiro deles foi o contista Moreira Campos. Devido ao laço familiar (era meu 

tio afim), conversava muito com ele sobre literatura, na sua casa, no Benfica, ou na 

dos meus pais. Embora voltado para a ficção, foi sem dúvida um grande 

incentivador da minha poesia. Me fez ver, por exemplo, a importância da dimensão 

humana e dos valores formais e funcionais do texto literário. Dono de sofisticado 

humor, via, entretanto, com muita seriedade e até gravidade a criação literária, quer 

na prosa quer na poesia. 

Outro mestre foi o poeta José Alcides Pinto. Figura irrequieta, multifacetada, de 
temperamento instável, comentava de hábito, por entre gargalhas e reprimendas, um 

texto meu ou dos outros. Inventivo, praticava todos os gêneros com uma liberdade 

espantosa. No plano da linguagem, ia da imagem surrealista à expressão mais direta, 

crua. Sem nenhum medo ou censura. Isso também me marcou. 

O terceiro mestre foi o poeta Antônio Girão Barroso. Embora morasse próximo à 

casa dos meus pais, na Rua Carlos Vasconcelos, tive poucos encontros com ele, 

porém importantes. Amigo do seu filho, Oswald, certa vez fui à sua casa, na Tenente 

Benévolo. Oswald e eu pretendíamos publicar, por uma tradicional gráfica de 

literatura de cordel, em Juazeiro do Norte-CE, nossos primeiros poemas. Lembro-

me bem da leitura crítica que fez dos textos, reunidos depois nos folhetos “Urubu” 

(Oswald) e “A cidade” (Adriano). Deu ali uma aula de poesia. Finalizou lendo seus 

poemas reunidos no volume 30 poemas para ajudar ([1964] em parceria com 
Otacílio Colares, Cláudio Martins e Artur Eduardo Benevides), recordando os 

comentários que a eles fizera seu amigo Manuel Bandeira. Destacou ali, entre outros 

aspectos, a poesia voltada para o cotidiano, a valorização da linguagem coloquial, a 

nota humana e existencial, o lirismo contido, o humor etc. 

Outro momento marcante foi quando por acaso nos encontramos num bar-

lanchonete, no final da tarde, na praça do Hospital Militar. Estava eu acompanhado 

do também poeta Floriano Martins. Embalados pelos chopes e os papos, só fomos 

retornar de madrugada às nossas casas depois de passarmos por outros bares. Ali o 

                                                
5  Informação fornecida por Horácio Dídimo, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza – CE, aos 4 

de novembro de 2015. 
6  Poeta, ensaísta, professor e membro da Academia Carioca de Letras. 
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Girão se soltaria, incentivando-nos a levar adiante o bastão literário. Recordou seus 

encontros com alguns mestres do Modernismo, como Bandeira e Oswald de 

Andrade (o nosso Oswald, aliás, recebeu este nome em homenagem ao autor de 

Poesia Pau-Brasil), cantando e recitando com muita graça seus próprios versos. Era 

um momento em que a poesia passava a ser vivenciada por ele. Havia ali uma 

alegria, uma leveza e senso de liberdade incríveis. A poesia sem pose, 

descompromissada, na beleza mesma da sua gratuidade, ali na mesa, diante de nós. 

Momento raro e inesquecível. Esse lirismo descarnado e livre, quero crer, está no 

cerne da sua própria poesia, que ele pouco cuidou de reunir e editar. (Isso seria feito 

felizmente, anos depois, pelo próprio filho, Oswald, na bela reunião denominada Um 

certo contato com a Lua ). Essa atitude solta, libertária, da sua poesia e do seu modo 
de ser, me marcaria muito, sobretudo quando escrevi os poemas de O lote 

clandestino – livro por mim lançado no ano de 1982 (informação verbal)7. 

Eduardo Campos
8
, em depoimento por escrito à Revista Clã, quando das 

comemorações dos sessenta anos desse Grupo Literário, conduziu-se, pela memória, ao 

começo dos anos 40 do século XX, quando, então, jovens, todos se uniram em torno do 

objetivo da criação de um fazer literário, no Ceará, que se desviasse dos caminhos da tradição, 

com especial destaque a Antônio Girão Barroso: 

No primeiro “éramos” a significar Artur Eduardo Benevides e eu; ambos 

vocacionados para o teatro: o Benevides, breve derivado para a poesia, e eu, rendido 

ao conto. Mas foi na condição de dramaturgo que conheci o poeta Antônio Girão 

Barroso, o mais impossível inventor de sonhos mágicos; e em sucessivas 

apresentações aqueles a que nos juntaríamos a perseverar na literatura cearense: 

Otacílio Colares, Aluízio Medeiros – instigantes poetas – e mais Fran Martins, 

ficcionista, Mozart Soriano Aderaldo e Braga Montenegro, críticos literários 

distintos. Tinha-se também na companhia Joaquim Alves, João Clímaco Bezerra, 

Stênio Lopes, Lúcia Martins e Moreira Campos.  

Não acabaríamos, pelos anos 1940, tribalizados em Clã, não fora regressar do Rio de 

Janeiro – a cidade guardava foros de Corte – o poeta Antônio Girão Barroso, 
homenageado pela viagem em pantagruélico piquenique em Mondubim, em sítio 

dos pais de Nilo Firmeza. (CAMPOS, 2007, p. 14). 

Moreira Campos
9
 também realça a atuação de Antônio Girão Barroso no cenário 

cultural de Fortaleza, em especial no tocante à criação e posterior edificação do Grupo Clã: 

De datas exatas, não sei. Algumas colhi do próprio Antônio Girão Barroso, que é, 

entre outros, uma espécie de dono do Grupo. Dono naquele melhor sentido. O 

sentido de origem, de iniciativa, ele, Girão, um permanente homem de vanguarda. 

Pois bem, as datas. Em 1946, surgiu o nº Zero da Revista Clã. E já aí se esboça o 
espírito renovador do movimento, o seu ritmo com as ideias novas, porque 

inusitado, surpreendente é esse tal de número Zero, hoje raríssimo mesmo nas 

bibliotecas dos integrantes do Grupo. Talvez o possua o próprio Girão (e será que 

ele sabe onde está?), Fran Martins ou Braga Montenegro. Quanto a mim, não o 

tenho. (CAMPOS, 1981, p. 11). 

                                                
7  Informação fornecida por Adriano Espínola, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza – CE, aos 

19 de setembro de 2015. 
8  Dramaturgo, cronista e contista, foi membro da Academia Cearense de Letras e integrante do Grupo Clã.  
9  Contista e poeta, foi membro da Academia Cearense de Letras e integrante do Grupo Clã. 
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O próprio Antônio Girão Barroso escreveu sobre a fundação do Grupo Clã e a 

efervescência cultural que, à época, esparzia-se pela provinciana cidade de Fortaleza: 

A matriz terá sido uma trinca de poetas, Aluízio Medeiros, Otacílio Colares e este 

que vos fala. Em 1941, preparamos um voluminho de poemas chamado “Triângulo 

de Poesias” e mandamos para o I Congresso de Poesia de Recife que se realizou 

naquele mesmo ano... [...] Essa trinca juntou-se no ano seguinte com outros poetas e 

prosistas ditos novos, além de pintores como Bandeira, Baratta, Aldemir, Barboza 
Leite etc., e resolveu fazer também um Congresso de Poesia em Fortaleza, o que 

realmente aconteceu em agosto de 42, o Brasil em vésperas de entrar na guerra por 

causa do afundamento dos nossos navios... 

Esse I Congresso de Poesia do Ceará, no qual, além de Eduardo Campos, foi 

“lançado” igualmente outro jovem intelectual, o poeta Artur Eduardo Benevides, 

marca o verdadeiro nascimento do Grupo Clã, ou seja, do pessoal que passou a atuar 

em volta das Edições Clã e da revista do mesmo nome, cujo número inaugural (0, de 

experiência) data de dezembro de 46, depois da realização do I Congresso Cearense 

de Escritores, quando o grupo já estava perfeitamente ou quase definido. 

(BARROSO, 1981, p. 7). 

A justificativa por aquela opção espacial, isto é, a cidade de Fortaleza, encontra, 

por certo, abrigo, na reflexão de Thompson, “por meio da história local, uma aldeia ou uma 

cidade busca sentido para sua própria natureza em mudança, e os novos moradores vindos de 

fora podem adquirir uma percepção das raízes pelo conhecimento pessoal da história.” 

(THOMPSON, 1992, p. 21). Fernando Pessoa, através de um de seus heterônimos, Alberto 

Caeiro, a nós nos ensina em poesia: “O Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha 

aldeia, / mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia / porque o Tejo não 

é o rio que corre pela minha aldeia.” (PESSOA, 1986, p. 215). 

Linhares Filho
10

, em conversa no bucólico jardim de sua casa, revelou-nos que 

conheceu Antônio Girão Barroso pela imprensa local, através da leitura de poemas seus 

estampados nos jornais de Fortaleza. Logo em seguida, ao frequentar a Faculdade de Direito 

(que, no terceiro ano, substituiu pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFC, 

no período de 1965 a 1968), encontrou-o como Assistente da disciplina Economia Política, 

cujo titular era o Prof. Madaleno Girão Barroso – irmão do poeta.  Por sua afabilidade, 

minorando a maior severidade do irmão, os alunos o chamavam de “tio Toinho” ou “Toinho, 

meu irmão”. 

Depois, já terminando Letras e participando do Grupo SIN de Literatura, afirmou 

que pôde sentir o apoio de Antônio Girão Barroso aos integrantes desse movimento jovem, 

por suas palavras de incentivo e pela acolhida das produções do Grupo nos jornais em que 

                                                
10  Poeta, ensaísta, membro efetivo da Academia Cearense de Letras. 



29 

 

escrevia, bem como pelo domínio sobre o território do poético. Discorreu, então, sobre o 

Grupo SIN: 

Dez jovens, seis dos quais estudantes de Letras, conheceram-se reciprocamente, 

movidos pela afinidade de todos cultivarem a poesia. Alguns também cultivavam o 

ensaio crítico; poucos, a ficção narrativa, precisamente o conto; alguns, o teatro. 

O objetivo tácito da união desses jovens era o de constituírem-se numa força de 

afirmação do grupo na sociedade, renovando a arte literária, sobretudo a poesia, que 
se produzia então. Não escrevemos um manifesto artístico e não tínhamos um 

programa estético definido, daí por que as tendências eram díspares, e a diversidade 

da cosmovisão do grupo era a característica que, paradoxalmente, unia a todos, e 

isso bem nota Pedro Lyra, que a verifica, em geral, na geração 60 da Literatura 

Brasileira, e emitiu isso em seu livro intitulado Sincretismo: a poesia da geração 60: 

introdução e antologia. 

Registrou eficientemente a existência do grupo a publicação antológica 

Sinantologia. (Fortaleza: SIN Edições, 1968). O grupo, que se reunia ora na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFC (hoje Curso de Letras), ora na 

residência de um dos integrantes da agremiação, teve uma vida efêmera como grupo. 

A primazia dos valores estéticos marcou a metade dos participantes contra a outra 
metade que elegeu os interesses sociais como prioridade. Mas cada um continuou a 

produzir separadamente, embora alguns poucos ainda hoje não hajam publicado 

nenhum livro de poema. 

São estes os nomes que assinaram a Sinantologia: (O livro à mão, percorre o 

sumário.) Barros Pinho, Horácio Dídimo, Pedro Lyra, Rogério Bessa, Roberto 

Pontes, Inez Figueredo, Leão Júnior, Leda Maria, Rogério Franklin e Linhares Filho. 

Escrevi um metapoema, “Canto dos Vinte Anos do Grupo SIN, em que, 

comemorando essa data aniversária da fundação da entidade, exprimo o sentido 

poético desta, os ideais que implicitamente adotamos, algumas diferenças que nos 

caracterizam e as perspectivas futuras. 

Vale saber que  SIN não é uma sigla, mas o prefixo do nome Sincretismo, uma nova 

atitude, inspirada no Sincretismo, concebido por Tasso da Silveira para caracterizar 
o período pré-modernista, e que significa reunião, ação conjunta (informação 

verbal)11. 

 

Indagamos a Linhares Filho, de modo específico, acerca do legado de Antônio 

Girão Barroso, especialmente como poeta e como um homem que dedicou grande parte de sua 

vida à causa das artes, notadamente ao campo da literatura: 

Entendamos, antes de tudo, que Girão Barroso integrava o grupo Clã, movimento 

que se ligou à estética da geração de 45, herdeira do metafísico e do psicologismo da 

geração de 30 no conteúdo e de um rigor classicizante na forma. Algum tributo 

Girão pagou a essa situação, sobretudo, ao exprimir o eu lírico, sabendo captar como 

ninguém a marca essencial dos seres e momentos, como escrevo no poema a ele 

dedicado. Por outro lado, o poeta, fiel a uma tendência de vanguarda, foi aquele, no 

grupo Clã, que mais representou as atitudes estéticas do Modernismo de 22 e apoiou 

toda inovação de jovens poetas no Ceará, inclusive a do Concretismo e a do 

Sincretismo do grupo SIN (informação verbal)12. 

                                                
11  Informação fornecida por José Linhares Filho, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza-CE, aos 

23 de novembro de 2015.  
12  Idem. 
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Roberto Pontes
13

 afirmava, quase sempre quando o assunto era a poesia, que 

Antônio Girão Barroso fora seu mestre mais fundamental. Quando nos encontramos, visando 

à reconstrução de seu contato com o poeta, a amizade entre eles, bem como os ensinamentos 

poéticos, foi incisivo: 

Conheci Antônio Girão Barroso em 1967, quando começou a articulação do Grupo 

SIN de Literatura. Ele mantinha uma coluna no jornal Unitário, dos Diários 

Associados, e eu ia levar-lhe informações sobre o SIN, que eram transformadas em 

notícias. Surgiu daí uma sólida amizade entre o jovem que era eu e o experiente 

poeta e jornalista que ele era. Meu primeiro contato com a poesia de qualidade se 

deu com a leitura do livro póstumo Coroa de rosas e espinhos de Mário da Silveira. 

Devo a meu avô, José de Pontes Medeiros, as primeiras noções de escansão e rima. 

Mas Girão Barroso, que já vinha escolado do Modernismo, ensinou-me a 

importância do ritmo, antes de tudo, na construção do poema. Nunca me falou de 

troqueus, espondeus, sáficos nem quejandos. As tecnicalidades, disse-me ele, vêm 
por acréscimo e com o tempo. E tinha razão. 

Passei a frequentar a casa do poeta e com ele partilhar as mesas de bares. Foi então 

que a lição de poesia se completou. O testemunho falava por si: poesia não é o 

escrito, não é o poema. Poesia é, sobretudo, vida. As noites transcorriam num clima 

de intenso lirismo, entre versos, libações e deliciosas histórias passadas com 

escritores, sobretudo poetas. 

Quando Girão passou para outra dimensão, escrevi três preitos de despedida, três 

poemas para o amigo, e um deles dediquei ao “meu professor de poesia”. Sim, 

porque aquele homem que de fato foi meu professor de Ciência Política na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, em 1969, antes de tudo era 

um poeta, aliás, o melhor de sua geração. E sabia comunicar a poesia através da 

convivência fraterna, ainda que tivesse ele a idade de ser meu pai. 
Antônio Girão Barroso, meu professor de poesia, desfrutou a virtude de compor o 

verso enxuto e uma obra seleta e comedida, lição que pude acompanhar no dia a dia, 

melhor seria dizer: noite após noite.  

Que saudades, Girão! (informação verbal)14. 

Audifax Rios (2014)
15

, também um artista múltiplo, assim registrou o seu contato 

e conhecimento com Antônio Girão Barroso: 

Nossa aproximação deu-nos nos Diários Associados, quando passei a desenhar para 
o suplemento literário dominical do jornal Unitário o qual editava. (Antônio Girão 

Barroso) Quando participei pela primeira vez do Salão de Abril (1968?) ele teceu 

bondosos comentários sobre meus gauches. Até então só nos encontrávamos no 

aperto do ônibus da Casa de Saúde São Raimundo (Dom Luiz). Acho que a 

apresentação formal foi pela pelo jornalista Gervásio de Paula, no Flórida Bar, da 

Rua do Rosário. 

Houve um tempo em que cruzávamos os caminhos no Chanceler, o Bar do Seu 

Aírton, que ficava na Rua Visconde de Mauá, perto da Praça da Imprensa. Onde 

pontificava muita gente das tevês, rádios e jornais instalados nas adjacências. À 

tardinha batíamos o ponto bem assim os fregueses contumazes: Gusmão Bastos, 

Willame Moura, Dedé de Castro, Neno Cavalcante, Newton Sales, o dito Gervásio e 

o Aírton Monte que nesse tempo morava na Desembargador Moreira e ainda 
cronicava no Jornal O Povo; escrevia para o Saco do poeta Manoel Raposo e 

publicava seus contos em livros. Nestas reuniões informais cobrava o enfeixamento 

                                                
13  Poeta, ensaísta e professor do Curso de Letras da UFC. 
14  Informação fornecida por Roberto Pontes, em entrevista a mim concedida aos 10 de maio de 2017. 
15  Artista plástico, cronista e ficcionista. 
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de seus poemas em livros prometendo ilustrá-los. Na sua simplicidade, Girãozinnho 

descartava: ‘Vamos ver, algum dia...’ 

[...] certa vez, em maio de 2001, ao passar pelo Dragão do Mar e apreciar uma roda 

de poesia em homenagem ao poetinha, tive que fazer, ao correr da pena, estas linhas 

tortas que ouso transcrever, lidas pelo poeta José Neto. Na verdade, Girão não se 

incomodaria: Girão / rima pobre para um grande poeta / pobre, não / digamos, 

simples / como ele / curta / como seus passos / na noite da cidade que amava / na 

Pacatu-b-a-bá que o esperava. / Mas Girão é também / um grande passeio 

circundante / um abraço amplo / um giro em redor da poesia / uma pincelada em 

torno do mundo / que ele ajudou a descrever / com letras e símbolos / signos 

abstratos / de sua poesia concreta. / Um giro rápido, mas abrangente / circular como 
o mostrador / do relógio que teimava em não parar. / Parou de girar um dia / 

Girãozinho segue / marcando todos os segundos / do amor, da vida / do homem, da 

poesia. (RIOS, 2014, p. 229-230). 

Luciano Maia
16

, numa das descontraídas tardes de sexta-feira, no Ideal Clube, 

onde, há mais de uma década, reúne-se a Confraria da Cesta-Literária, trazia consigo alguns 

exemplares de seu mais recente livro de poemas, sob o título Os Longes, ocasião em que o 

instiguei a discorrer acerca dos frutos por ele colhidos quando de sua amizade com Antônio 

Girão Barroso, especialmente no que diria respeito às lições de poesia: 

Foi no final dos anos 1960, no Estoril, que conheci o poeta. Àquela época, 

Christiano Câmara costumava ir ao Estoril com amigos (Clube dos Amigos do 

Tango), munido de um gravador de rolos (lembro que a marca era AKAI), quando 

ouvíamos muitos tangos, principalmente na voz de Carlos Gardel, gravações feitas a 

partir de discos de cera. Antônio Girão Barroso não fazia exatamente parte do nosso 

grupo. Aparecia, no entanto, pelas tardes de sábado ou domingo e costumava deter-

se por algum tempo escutando também ele as gravações. Data daí os primeiros 

diálogos entre o poeta e eu. Falávamos de poesia. Disse-me alguns dos seus poemas, 

para mim os preferidos.  

Depois, em outro momento, eu o pude encontrar em vários outros lugares. Devo 
dizer que eram, geralmente, aqueles que frequentávamos à noite. Fizemos uma 

estreita amizade. Ficaram célebres as citações que fazíamos das frases que o Girão 

gostava de repetir, extraídas de músicas que rolavam naquele então: “Por que não 

paras, reloginho?” , com uma pitada do seu humor afetivo, ou: “Eu te proponho, na 

madrugada, você cansadinha...” 

O poeta Girão foi o primeiro, junto com Caetano Ximenes Aragão, a me apontar 

como autor novo em nossa literatura. Isso aí por volta do final dos anos 1970. Eu lhe 

mostrei, inúmeras vezes, poemas escritos anteriormente. Ele me dizia ficar um tanto 

quanto surpreso pelo fato de eu não seguir mais os modernistas do que os 

românticos, lembro bem disso. E era verdade. E é verdade. Uma vez, ele me alertou 

que se pode ser moderno sem ser modernista. Achei isso formidável. Citou 

Graciliano Ramos como referência. 
São incontáveis as vezes em que terminamos uma noitada. Ou no Estoril, ou no 

velho Belas Artes da Major Facundo, ou no Deo Sereia...Nessa época, ele morava na 

rua Costa Barros, já quase chegando à praça do antigo Castelo do Plácido. Era uma 

casa assobradada. Trabalhou por um tempo na TV Cultura. Foi quando me citou 

como novo autor. E também na imprensa escrita. 

A vocação do lirismo em Antônio Girão Barroso é algo de muito rara essência entre 

os nossos poetas cearenses. O seu lirismo é de uma afetividade ilimitada, sincera, 

muito humana. Devo deixar aqui a confissão de que, se herdei dos clássicos uma 

certa tendência formal, devo a ele uma inclinação ao lirismo, sem o que toda poesia 

fica difícil.  

                                                
16  Poeta, ensaísta e cronista. Membro da Academia Cearense de Letras. 
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Deixo ao irmão Girão este poema escrito em sua homenagem: está construído em 

quatorze versos decassílabos (é um soneto, portanto), mas acredito que pude 

entregar-lhe uma côdea de lirismo que tanto caracterizava a sua escritura; este 

soneto foi publicado no meu livro “Autobiografia lírica”, de 2005,sob o título 

Fatum:: Pois também eu, poeta, infelizmente / senti na carne a Dor da Poesia / e sei 

que mesmo nada remedia / essa febre terçã, intermitente / a não ser – paradoxo – a 

insistente / labuta de escrever, dia após dia / o próprio mal que vai na alma da gente / 

e que cada vez mais nos assedia. / Talvez por isso somos semelhantes: / embora a 

tua mágica escritura / nos tenha dado o testemunho antes / deste que aqui confesso, 

ela perdura / nestes versos, dos teus dessemelhantes / mas irmanados numa Dor 

futura. 
Antônio Girão Barroso está, sem sombra alguma de dúvida, entre os poetas 

brasileiros mais próximos da alma mesma da verdadeira poesia (informação 

verbal)17. 

Dimas Macedo
18

, em texto impresso, composto, a pedido do filho do poeta, o 

escritor Oswald Barroso, para comparecer como prefácio da obra – Aproximações – até agora 

ainda inédita, e pelo último organizada, reitera os depoimentos anteriores: 

Antônio Girão Barroso é uma legenda viva da cultura cearense. Não foi apenas um 

poeta, no sentido mais genuíno da palavra, pois que a sua atividade, como agitador 

de ideias, e líder de movimentos de vanguarda, transcendeu à cena literária cearense. 

A implantação do Modernismo no Ceará muito deve aos fulgores do seu intercâmbio 

e à sua capacidade de comunicação e de sintonia com aqueles que fizeram, em São 
Paulo, a Semana de Arte Moderna, tendo mantido relações de amizades com 

escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano 

Ricardo e Carlos Drummond de Andrade. 

Foi um modernista de primeira hora, que não se deixou levar, em nenhum momento, 

pelas formas fixas do poema. No seu livro de estreia, de 1938, deu abrigo, como 

poucos poetas brasileiros, ao evangelho desse movimento, e foi arauto, no Ceará, 

dessa nova estética literária. 

Na década de 1940, fez-se um dos expoentes do Grupo Clã de Literatura, ao lado de 

poetas tais Artur Eduardo Benevides e Aluísio Medeiros, e de ficcionistas como 

Fran Martins, Eduardo Campos e João Clímaco Bezerra, tendo participado do 

Congresso Cearense de Poesia e da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, 
exercendo também a crítica literária, a crítica de cinema e a crítica de arte com 

notável conhecimento dos seus objetos de pesquisa.  

O Movimento de Arte Concreta, no Ceará, muito aprendeu com esse importante 

poeta modernista, tendo dele arrancado todos os aplausos e o registro das suas 

manifestações. Influenciou também, o poeta Antônio Girão, o Grupo SIN de 

Literatura, no final da década de 1960, e nas décadas seguintes foi uma espécie de 

guia e protetor das novas gerações. O seu jeito humano e perdidamente poético de 

viver constitui um traço da nossa cultura letrada, da nossa atividade boêmia e dos 

movimentos estéticos que eclodiram em Fortaleza durante quase meio século. 

Simples e despojado de qualquer forma de empáfia, brincalhão e feliz assim como 

uma criança que sabe os valores do afeto, Girão tinha um espírito levemente 

travesso e um coração permanentemente aberto para o novo. Publicou pouco, muito 
pouco mesmo o poeta Antônio Girão, em relação ao tempo no qual atuou como 

escritor de vanguarda, mas o que deixou publicado, nesse campo, é suficiente para 

colocá-lo entre os grandes poetas cearenses, tendo sido recolhido, até agora, pouco 

mais que uma centena de poemas de sua autoria. É possível que tenha perdido boa 

parte daquilo que escreveu, pois era, assumidamente, um grande sonhador, 

desprovido de preocupações para com o legado da sua produção, que se impôs à 

                                                
17  Informação fornecida por Luciano Maia, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza-CE, aos 19 de 

maio de 2017. 
18  Poeta e crítico literário. Membro da Academia Cearense de Letras. 
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poesia do Ceará e do Brasil pela clareza, a limpidez estética e a correção sintática 

dos seus grandes achados estilísticos (Informação escrita, texto ainda inédito – 

arquivo familiar)19. 

Agora, chegou o momento de, ainda que com laivos de cabotinagem, expormos, 

neste trabalho, algumas das lições que recebemos do nosso Professor de Poesia. No início dos 

anos 80, do século passado, levei ao Estoril (se não me trai a memória, era um sábado, à 

tardinha, quando, de modo mais frequente, costumávamos contemplar o pôr-do-sol) 

manuscritos, numa encadernação vermelha, de poemas, pois já começara a trabalhar na 

produção do que, em 1982, seria o meu primeiro livro, sob o título: Primavera empalhada. 

Generoso, afável, Antônio Girão Barroso, pacientemente, concentrou-se em alguns deles. 

Havia um, com versos longos e com rimas ocasionais, intitulado “Não há razão para que eu 

cante”. Girão fez algumas observações de teor estilístico. Lembro-me bem de que me alertou 

para a necessidade de evitar o emprego excessivo de artigos; identificou um número razoável 

de decassílabos no emaranhado dos versos muito compridos; como aquele poema estivesse 

por demais fragmentado, considerou que não seria, a rigor, uma composição em si, mas 

várias. Depois, relendo, em casa, o texto, decepei várias estrofes, e outras compuseram um 

poema em série, a que dei o título de “Os corredores da memória”, cujos textos se encontram 

no meu livro de estreia. Quanto aos decassílabos, Girão, como se batesse em meu ombro, 

disse-me que fazer sonetos não era pecado; Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes, por 

exemplo, eram exímios sonetistas.  

O número de escritores que poderiam dar depoimento acerca da trajetória literária 

e cultural de Antônio Girão Barroso é, seguramente, extenso. Acreditamos que esses discursos 

acerca do nosso biografado cumpriram a função de alçá-lo à posição de um artista singular: os 

braços abertos a seu tempo, mas, o tempo todo, em direção ao mais-além.  

 

3.2 Educação não formal como prática educativa 

 

A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Para que 

possamos ter um entendimento da complexidade da educação, dentro de um viés elucidativo 

de suas categorias, consideramos aqui a cidade como espaço social de práticas educativas. 

                                                
19  Informação fornecida por Dimas Macedo, em texto escrito, a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza-CE, aos 25 

de maio de 2017. 
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Continuando com o nosso raciocínio, Trilla (1993) considera o universo educativo 

como sendo formado pelo conjunto de fatos, fenômenos ou efeitos educativos – formativos e 

ou instrutivos – e, por extensão, o conjunto de instituições meios, âmbitos, situações, relações, 

processos, agentes e fatores suscetíveis de gerá-los. A amplitude do conceito é pontuada pela 

adoção de categorias que dividem a educação pelos setores: formal, não formal e informal. 

A educação formal caracteriza-se por ser altamente estruturada. Desenvolve-se no 

seio de instituições próprias, que são as escolas e universidades, onde o aluno deve seguir um 

programa pré-determinado, semelhante ao dos outros alunos que frequentam a mesma 

instituição. A educação não formal processa-se fora da esfera escolar e é veiculada pelos 

museus, meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de diversas 

ordens, tais como cursos livres, feiras e encontros, com o propósito do ensinar ciência e 

repassar conhecimentos a um público heterogêneo. A aprendizagem não formal desenvolve-

se, assim, de acordo com os desejos do indivíduo, num clima especialmente concebido para se 

tornar agradável. Finalmente, a educação informal ocorre de forma espontânea na vida, no 

dia-a-dia, através de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e interlocutores 

ocasionais. 

A tipologia que subdivide os contextos educativos em formais, não formais e 

informais nos parece, entretanto, rígida demais para dar conta da mobilidade do processo 

social. Para Furter (1977), muitas ações não escolares de natureza educativa são marcadas por 

um alto nível de formalização, enfraquecendo assim o conceito. Da mesma forma, seria 

possível que práticas escolares fossem realizadas sem nenhum tipo de informalidade? São, de 

fato, os contextos sociais, onde se processariam a educação informal, imunes a elementos de 

formalização ou ritos educativos? O que se convencionou denominar como educação não 

formal também não seria constituído por diferentes eventos capazes de combinar formalidade 

e informalidade educativa? 

Neste contexto, o conceito de educação é ampliado para a dinâmica da vida 

cultural, incorporando os relacionamentos sociais que ocorrem para além das práticas 

concebidas para gerar aprendizagens. Consideramos que o contexto da globalização da 

economia e da mundialização da cultura caracteriza as formas sociais e os sentidos culturais 

das cidades contemporâneas. As relações entre globalização e localização cultural originam 

formas culturais híbridas, tornando mais complexos os processos sociais educativos. 

A ampliação da noção de educação para o conjunto das práticas sociais educativas 

significa o reconhecimento da multiplicidade de fatores que concorrem para a formação das 

identidades, ou se quisermos das múltiplas identidades que se configuram para os sujeitos nos 
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processos de sociação
20

 em determinado momento histórico. Entendemos que o processo de 

transformação educativa das circunstâncias e de si próprio não é redutível às práticas sociais 

intencionalmente concebidas para educar, nem tampouco é fruto do acaso completo. A 

materialidade da vida, as configurações sociais e os cruzamentos de redes de subjetividade 

estabelecem contextos que devem ser considerados como efetivamente educativos, desde uma 

perspectiva de educação que se amplia para além dos horizontes estritamente pedagógicos. 

Prosseguindo nessa direção, Carrano assinala a importância de se compreender as 

relações humanas na cidade como uma esfera educacional ampliada que se processa na 

heterogeneidade de espaços sociais praticados:  

A realidade acentua o movimento de redes sociais que geram contextos e 
acontecimentos educativos, em simultaneidade com as ações de instâncias 

educativas tradicionais como as relacionadas com famílias e instituições escolares. 

As atividades desenvolvidas no tempo livre e lazer são exemplos de práticas sociais 

que não são, necessariamente, vividas em contextos institucionais concebidos para 

educar. (CARRANO, 1992, p. 32). 

Sendo assim, o processo formativo ocorre através de inúmeras práticas que se dão 

entre a continuidade e a descontinuidade, a previsibilidade e aleatoriedade, a homogeneidade 

e heterogeneidade; ou seja, no próprio movimento da vida e da práxis social.  Em conjunto 

com mecanismos e ritos formalizados e concebidos para gerar aprendizagens, vivemos 

quotidianamente situações que não foram intencionadas para serem educativas, mas que, 

efetivamente, geram efeitos educativos. 

Experimentar a heterogeneidade e os fluxos das práticas educativas nos diferentes 

espaços das cidades, como museus, mostras literárias, apresentações teatrais, ou simplesmente 

no caminhar pela orla marítima e entrar em contato com apresentações musicais que não 

estavam planejadas pelo andarilho, apresentam-se como um caminho para o reconhecimento 

das práticas sociais educativas que escapam à institucionalização. A valorização do potencial 

da educação praticada nos espaços que constituem as cidades tem contribuído para a 

diminuição da ausência de discussões acerca dos processos educativos que se fazem invisíveis 

às intenções pedagógicas. 

Em nosso estudo sobre o percurso humano, social e artístico de Antônio Girão 

Barroso e sua ação educacional, desenvolvida a partir de práticas educativas que ocorreram 

notadamente na cidade de Fortaleza, vislumbra-se, mais uma vez, que no urbano ocorre uma 

                                                
20  Para Georg Simmel (2011), a sociação é o conteúdo, matéria, formado pelos interesses de influenciar os 

outros e o de ser influenciado. Sociação, então, é a forma (realizada de incontáveis maneiras diferentes) pela 

qual os indivíduos se agrupam em unidades que satisfazem seus interesses. Para o sociólogo alemão os 

interesses formam a base das sociedades humanas. (Wikipedia, acesso em 20/03/2017). 
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efervescência que ultrapassa qualquer conceito “engessado” de práticas educativas, dentro de 

sua divisão tradicional, uma vez que compreendem uma dinâmica socioeducativa própria de 

formação de valores e troca de saberes e, em última instância, uma subjetividade social.  

Ao reconhecermos que as cidades se constituem na multiplicidade de lugares que 

negociam a homogeneidade e a heterogeneidade das práticas, assim como a continuidade e a 

descontinuidade educativa, podemos estar contribuindo para a compreensão da totalidade do 

processo educacional, da qual a escola faz parte. É nesse sentido que consideramos a cidade e 

os seus territórios como redes de relações e práticas que configuram um amplo espectro dos 

fatos sociais educativos. 

Temos, ainda, outro fator importante que vem mudando de forma acelerada as 

práticas educativas, em todos os sentidos e categorias. Como discutia Santos (1998), o meio 

técnico-científico-informacional propiciou uma instantaneidade nos acontecimentos, em sua 

propagação e em suas consequências no mundo e construiu, novos arranjos na economia, 

política e educação. Em nossa seara, a educação, as mudanças ocorridas ainda estão sendo, 

paulatinamente inseridas nas práticas educativas formais e não formais, mas mudaram por 

completo as práticas educativas informais.  

A liberdade de comunicação inseridas pelas redes sociais como WhatsApp, 

Facebook, Instagram, criando novas redes de sociabilidade, foram capazes de num click 

integrar digitalmente pessoas, grupos e instituições, numa forma, que até o presente momento, 

na maioria dos países se dá de forma libertária, mas que pode ser sempre vigiada. É bom 

tornar claro que entendemos rede social digital como a relação que as pessoas mantêm umas 

com as outras, por meio de grupos, comunidades, perfis, superando distâncias, no 

ciberespaço. 

Ciberespaço é o espaço virtual para a comunicação que surge da interconexão das 

redes de dispositivos digitais interligados no planeta, incluindo seus documentos, programas e 

dados, portanto não se refere apenas à infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também ao universo de informações que ela abriga. O conceito de ciberespaço, ao mesmo 

tempo, inclui os sujeitos e instituições que participam da interconectividade e o espaço que 

interliga pessoas, documentos e máquinas. O ciberespaço representa a capacidade dos 

indivíduos de se relacionarem uns com os outros, criando redes que estão cada vez mais 

conectadas a um número maior de pontos, tornando-se as fontes de informação mais 

acessíveis. 

Porém, o ciberespaço compreende não só um ambiente de divulgação de 

informação, mas também de entretenimento e cultura, no qual os indivíduos podem expressar 
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suas singularidades e, ao mesmo tempo, se relacionar criando novas e diversas pluralidades. 

Isto é possível porque o ciberespaço, como já discorremos acima, na maioria dos países, é 

considerado um espaço de acesso livre e descentrado, onde todos os tipos de texto, voz, 

imagens, vídeos, etc. são divulgados propiciando uma única linguagem: a informática. 

Em relação à educação, em especial às práticas educativas formais e não formais, 

multiplicaram-se nos meios de comunicação, para além do e-mail, reforçando e dinamizando 

grupos de pesquisa, a divulgação de eventos para um público focado em temáticas específicas, 

racionalizando tempo e recursos. Mas, reiteramos, as práticas educativas informais tiveram 

um boom, absorvendo, ampliando e recriando antigas e novas formas de sociabilidade, num 

jogo que ainda predomina a liberdade contra qualquer limitação, em que podemos entrar ou 

dele sair, sem quaisquer restrições. Essas novas redes de sociabilidade são criadas e extintas 

“num piscar de olhos”, uma vez que tempo de existência digital depende da temática 

escolhida e de sua repercussão junto aos membros. 

Todo esse aparato tecnológico não existia no período da ação educacional de 

Antônio Girão Barroso; caso houvesse, a propagação de seus eventos teria tido uma 

magnitude e um reconhecimento muito maior. Mas ele se apropriou de tudo que no seu tempo 

existia de mais moderno: a divulgação nos meios de comunicação disponíveis à época, como 

jornais, televisão, rádio, telefone, telegrama, cartas etc. movimentaram e desenvolveram 

práticas educativas no Ceará, a partir do comparecimento da sociedade em seus eventos; – 

práticas educativas que repercutiram dentro e fora da escola, fomentando uma área sem muita 

divulgação e discussão no nosso Estado. 

Dessa forma, elevamos as práticas educativas a outro patamar, entendendo que há 

uma educação social, definida como sendo um setor amplo e pluridisciplinar da intervenção 

educativa e social. Sem entrar no mérito das discussões conceituais precedentes, que os 

autores denunciam como sendo corporativas e gremiais, essa modalidade de ação educativa se 

caracterizaria por pontos globais que se identificam porque todos pretendem o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos no marco de relações sociais; ela se contextualiza nas 

variáveis próprias do território; os âmbitos não se apresentam como exclusividade de um só 

agente e, cada vez mais, torna-se necessária e recomendável uma intervenção pluridisciplinar. 

Os principais âmbitos de intervenção da educação social são o da educação 

especial, a da educação no tempo livre, a animação sociocultural, a educação permanente e a 

formação profissional. Seria possível apontar ainda a existência de vários outros movimentos 

e modalidades de ações educativas intencionadas, tais como aqueles relacionados com a 

educação popular: a educação à distância; a pedagogia do lazer etc. 
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Determinados conceitos que tentam dar conta da globalidade do processo 

educativo estão impregnados de categorias de análise do campo específico da pedagogia 

escolar. A utilização desses marca a análise do processo social com os signos institucionais do 

campo pedagógico. Em muitos momentos, são procuradas situações imediatas de 

aprendizagem no curso de processos culturais com mediações educativas distintas daquilo que 

consideramos como sendo o estritamente pedagógico. 

Experimentar a heterogeneidade e os fluxos das práticas educativas nos diferentes 

espaços das cidades apresenta-se como um caminho para o reconhecimento dos ocultos 

estruturantes que escapam à institucionalização. A valorização do potencial da educação 

praticada nos espaços que constituem as cidades tem contribuído para a diminuição da 

cegueira frente aos processos educativos que se fazem invisíveis à previsível intencionalidade 

pedagógica. 

 

3.3 Os objetos da pesquisa 

 

Nossa preocupação, nesta pesquisa, é integrar perspectivas locais, próprias da 

micro-história, com perspectivas mais amplas, num cenário estadual e, até mesmo, nacional, 

perquirindo elos, relações e explicações entre dimensões diversas da História, não esquecendo 

ser esta a de muitos que entendiam a dimensão da atmosfera em torno da qual giravam ou nela 

aspiravam viver.  Assim, para atingirmos o objetivo geral desta pesquisa, o de compreender a 

importância do papel de Antônio Girão Barroso como educador – não como professor de 

Direito ou de Economia, na Universidade Federal do Ceará – mas, sim, de poesia, para 

sucessivas gerações de escritores ou amantes do gênero; buscamos, para tanto, trabalhar com 

uma literatura historiográfica e jornalística de teor local, em que os movimentos e a produção 

do nosso biografado estiveram sempre inseridos.  

Nosso interesse, em Antônio Girão Barroso, assiste em abordá-lo, de modo 

privilegiado, em sua dimensão histórica; o que não esboroa o registro de passagens pitorescas 

de sua existência, uma vez que não poderemos deixar esconsas experiências de sua vida 

boêmia ou de atitudes por ele tomadas diante de determinados comportamentos de sua época 

– aos quais ia, notadamente, de encontro. Houvemos o privilégio de gozar de sua amizade, de 

sua companhia, não obstante a então diferença de idade – o que lhe comprova o espírito 

sempre redivivo, constantemente atualizado. Era, sem dúvida, uma singularíssima pessoa, que  

vivia a poesia como ninguém; e ninguém vivia a poesia como ele. 
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Nossa pesquisa biográfica perlustrará as praias deste navegante; através dela, 

como um escultor, talharemos pedras ou madeiras, para que, eliminados os excessos, assome, 

antes de tudo, o humano, mediado pelas imposições e possibilidades do biografado, 

considerando, evidentemente, “incertezas e contradições de uma vida, que toda tentativa de 

biografia histórica enfrenta.” (LE GOFF, 2010, p. 25). Portanto, nossa trajetória considera 

Antônio Girão Barroso e os seus contemporâneos sujeitos da História; por isso, coloca em 

pauta questões relativas à Micro-História, história escrita, história oral, biografia e história de 

vida. 

O período enfocado envolve, em seu percurso maior, um tempo ainda muito 

recente (1930-1940) e, em escala menor, fragmentos de décadas posteriores, encerrando-se 

com o falecimento do artista; tempos presentes na memória dos que, direta ou indiretamente, 

com ele conviveram – o que se torna ainda mais relevante, porque o recorte temporal vai 

encontrar Antônio Girão Barroso, predominantemente, a partir da quarta década do século 

XX: 

A pequena distância temporal, ao invés de um inconveniente, pode ser um 

instrumento de auxílio importante para um melhor entendimento da realidade 

estudada, de maneira a superar a descontinuidade fundamental que ordinariamente 

separa o instrumental intelectual, afetivo e psíquico do historiador e aqueles que 
fazem a história. (CHARTIER, 1996, p. 217). 

Hobsbawm (1998), por sua vez, compreende que “quando escrevemos sobre o 

nosso próprio tempo, é inevitável que a experiência pessoal desses tempos modele a maneira 

como os vemos, e até a maneira como avaliamos a evidência à qual nós, não obstante nossas 

opiniões, devemos recorrer e apresentar.” (HOBSBAWM, 1998, p. 245). 

Não obstante nossa pesquisa debruçar-se sobre problemáticas relativas à nossa 

contemporaneidade, nada impede de, considerando a imposição de determinadas questões 

históricas, afastarmo-nos de acontecimentos mais próximos, indo ao encontro de vestígios que 

possam ser acrescidos aos relatos dos depoentes, ao que estes extraíram dos corredores da 

memória, cônscios de que, na análise do tempo presente, é fundamental que não nos 

desprendermos da noção de que: 

Essa história inventou um grande tema, agora compartilhado por todos os 

historiadores, seja qual for o período de sua predileção: o estudo da presença 

incorporada do passado no presente das sociedades e, logo, na configuração social 

das classes, dos grupos e das comunidades que as constituem. Os numerosos 
trabalhos dedicados às modalidades de construção, de institucionalização e de 

expressão da, ou melhor, das memórias contemporâneas foram decisivos para o 

início de novas pesquisas que, em todos os períodos históricos, tentam identificar, 



40 

 
além do mero discurso histórico, as formas múltiplas e possivelmente conflitantes de 

rememoração e utilização do passado (CHARTIER, 1996, p. 216). 

Para a edificação de nossa pesquisa, abrem-se fontes as mais diversas, presentes 

em documentos, iconografias, representações mentais, vivências, além de registros de 

manifestações de uma realidade, seja esta mais próxima ou um pouco mais distante de nossa 

empreitada. Nesse sentido, esta tese será orientada por três momentos: no primeiro, a análise 

das teorias da história que serão utilizadas como suporte; no segundo, a produção literária de 

Antônio Girão Barroso; no terceiro, as várias facetas do biografado, sua participação em 

movimentos artísticos e literários, seu estar-no-mundo: o professor de poesia.  

 

3.4 O arcabouço teórico para análise da História 

 

Em livros ou em publicações em jornais e revistas, perseguimos a fundamentação 

teórica que permitisse estudar, escrever, recompor um fragmento de uma experiênia em 

Educação, na cidade de Fortaleza, em que tal não ocorreu em “ambientes formais de educação 

e suas diretrizes preconizadas pelo poder público” (XAVIER, 2014, p. 28);  mas,  em 

metapoemas, artigos de jornais, anotações em livros ou conversas informais ou não, em 

agremiações literárias ou, ainda, em espaços públicos ou privados – tais conversas, aqui 

reconstruídas, emcapítulos a este anteriores ou posteriores,  por meio da fonte oral. 

A recorrência a este arcabouço teórico, fundamental à pesquisa, implicou a 

construção de uma abordagem dos eventos históricos a partir da Nova História Cultural; 

escolha esta justificada pelo fato de que a História Cultural abre veios novos ao pesquisador, 

indo em direção contrária aos modelos globalizantes, sempre muito apegados ao princípio da 

totalidade,  fazendo com que o pesquisador se converta em refém da busca de tudo o que se 

encontra incrustado na História política e, ainda, em configurações outras. Desse modo, as 

explicações globais revelam-se, a rigor, incapazes de deparar a relevância de novos agentes 

históricos – o que faz com que possam, portanto, sofrer senões. Passavento adverte-nos que a 

Nova História Cultural: 

Corresponde hoje, a cerca de 80% da produção historiográfica nacional, expressa 
não só nas publicações especializadas, sob forma de livros e artigos, como nas 

apresentações de trabalhos, em congressos e simpósios ou ainda nas dissertações e 

teses, defendidas e em andamento, nas universidades brasileiras. (PESAVENTO, 

2004, p. 7-8). 
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Ao fim dos anos 20, do século passado, surgiu, em França, uma nova 

possibilidade de leitura das problemáticas historiográficas: a História das Mentalidades; esta 

implicava, essencialmente, a fuga de uma, expressemos assim, História historicizante; avessa 

esta a quaisquer diálogos com as demais Ciências Humanas, como se o saber estivesse 

engendrado num sistema de capitanias hereditárias – cada qual com o seu donatário. Em vez 

de tal procedimento, Vainfas defende uma história que problematize o social, que lance o seu 

olhar sobre os seres anônimos, seus usos e costumes; portanto: 

Uma história com estruturas em movimento, com grande ênfase no mundo das 

condições de vida material, embora sem qualquer reconhecimento da determinância 

do econômico na totalidade social à diferença da concepção marxista da história. 

Uma história não preocupada com a apologia de príncipes ou generais em feitos 

singulares, senão com a sociedade global e com a reconstrução dos fatos em série 

passíveis de compreensão e explicação. (VAINFAS, 2002, p. 17). 

Entretanto, muitos críticos vão se insurgir contra os defensores da História das 

Mentalidades. A mais comum e corrosiva das críticas formuladas é de que a História das 

Mentalidades torna multifragmentado o seu objeto de estudo; isto é, “a chamada História das 

Mentalidades abriu-se de tal modo a outros saberes e questionamentos que, no limite, pôs em 

risco a própria legitimidade da disciplina.” (p. 55-56). 

Em meio a tantos pontos de vista a ela adversos, a História das Mentalidades 

encontrou abrigo na Nova História Cultural: 

Foram deixadas de lado concepções de viés marxista, que entendiam a cultura como 

integrante da superestrutura, como mero refluxo da infraestrutura, ou mesmo da 

cultura como manifestação superior do espírito humano e, portanto, como domínio 

das elites. Também foram deixadas para trás concepções que opunham a cultura 

erudita à cultura popular, esta ingenuamente concebida como reduto do autêntico. 

Longe vão também as assertivas herdeiras de uma concepção da belle époque, que 

entendia a literatura e, por extensão, a cultura, como o sorriso da sociedade, como 

produção para o deleite e a pura fruição do espírito. (PESAVENTO, 2004, p. 14-15). 

Trata-se, conforme podemos, claramente, observar, de nova maneira de como a 

História passa a preocupar-se com a cultura: “não mais como uma mera história do 

pensamento, onde se estudavam os grandes nomes de uma dada corrente ou escola. Mas que 

tende a enxergar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos 

homens para explicar o mundo”. (p. 15). 

A Nova História Cultural vai, portanto, fazer ressalvas ao conceito de 

mentalidades, (sem, no entanto, negá-lo) por classificá-lo como ambíguo e excessivamente 

vago. Entretanto, a Nova História Cultural não nega a aproximação com as demais Ciências 
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Humanas; admite o conceito de longa duração; e também apreende os temas do cotidiano: 

“Os historiadores da cultura [...] não chegam propriamente a negar a relevância dos estudos 

sobre o mental. Não recusam, pelo contrário, a aproximação com a antropologia e demais 

ciências humanas, admitem a longa duração e não rejeitam os temas das mentalidades e do 

cotidiano.” (VAINFAS, 2002, p. 56). 

Outra faceta da Nova História Cultural: a aproximação com os seres anônimos; 

daí a sua predileção por caminhos alternativos para a investigação histórica. E foi este mar de 

possibilidades outras que vários historiadores passaram a singrar. Em 1976, Carlo Ginzburg 

publicou O queijo e os vermes – obra singular da Nova História Cultural, nela reconstrói o 

percurso de um moleiro condenado como herege pela Inquisição no século XVI.  Neste 

escrito, Ginzburg abandona o conceito de “mentalidades”, adotando o de “cultura,” definindo-

a, a cultura, como “o conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento próprio das 

classes subalternas em certo período histórico.” (GINZBURG, 1986, p. 16). 

Outro pensador da Nova História Cultural, Roger Chartier (1990), concorda com 

as discussões lançadas por Ginzburg, por também rejeitar a visão dicotômica “cultura popular 

X cultura erudita”, em favor de uma visão, deveras, mais abrangente, que, no limite, valoriza 

o dimensionamento da cultura em termos de classes sociais. Para tanto, propõe um conceito 

de cultura como prática, sugerindo para seu estudo as categorias de representação e 

apropriação. 

Por representação, compreendemos algo que nos permite ver uma coisa ausente; o 

que seria, para Chartier, mais abrangente que o conceito de mentalidades, uma vez que o 

ausente em si não pode mais ser visitado. Pesavento discorre sobre esse conceito: “estar no 

lugar de, é presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma 

ausência.” (PESAVENTO, 2004, p. 40). A ideia central é, pois, a da substituição, que 

recoloca uma ausência, tornando sensível uma presença. 

Se o cerne do conceito de representação é trazer para o presente o ausente vivido, 

e, dessa forma, poder interpretá-lo; o de apropriação é “construir uma história social das 

interpretações, remetida para suas determinações fundamentais” (CHARTIER, 1990, p. 26), 

quais sejam: o social, o institucional e, sobretudo, o cultural. Salientemos que, tanto na sua 

vertente italiana quanto na francesa, as proposições da Nova História Cultural seriam a 

decodificação da realidade do já vivido por meio das suas representações, aspirando, com 

isso, amealhar as formas por que a humanidade expressou-se a si mesma e ao mundo. 

O historiador da cultura entende que o passado só advém aos nossos dias através 

das representações: “a rigor, o historiador ‘da cultura’ lida com uma temporalidade escoada, 
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com o não-visto, o não-vivido, que só se torna possível acessar através de registros e sinais do 

passado que chegam até ele.” (PESAVENTO, 2004, p. 42). 

Empós tantas discussões, outra possibilidade de investigação histórica assoma, 

como fruto do emaranhado de mudanças epistemológicas que seguiram a trilha da Nova 

História Cultural: a Micro-História; nesta, muitos historiadores da Nova História Cultural 

encontram outras perspectivas, dando outro dinamismo ao ofício do historiar. 

 

3.5 Micro-História e Historiografia 

 

A Micro-História brota do embate intelectual e historiográfico, estendido por 

entre as décadas de 70 e 80 do século XX, relacionada, evidentemente, com a crise do 

paradigma marxista e de outros modelos de história totalizante, bem como com a solução a 

que visava a História das Mentalidades, que cedo se mostrou inconsistente no plano 

estritamente teórico-metodológico (VAINFAS, 2002). Assim, as finalidades da Micro-história 

movem-se do campo das críticas à História das Mentalidades, (que coincidem com aquelas 

formuladas pela Nova História Cultural), não se deixando, contudo, confundir com elas. 

Inquirimos: que contribuição a Micro-história fornece à Nova História Cultural? 

Metodologicamente, a Micro-história avança nas pesquisas historiográficas no momento em 

que rompe com quaisquer práticas sedimentadas na retórica e na estética. 

Nesse sentido, interessa-se, de modo mais intenso, pela descrição de tudo o que se 

encontre mais próximo das ações humanas, elegendo, como modelo de ação, a voz dos que, 

séculos e séculos, foram ceifados pelo esquecimento. 

A Micro-História  possui, portanto, um papel muito específico dentro da Nova 

História Cultural: o de “refutar o relativismo, o irracionalismo e  a redução do trabalho do 

historiador a uma atividade puramente retórica que interprete os textos e não os próprios 

acontecimentos.” (LEVI, 1992, p. 136). 

Reznik (2015) ressalta, também, que, uma vez posto como categoria central de 

análise, o espaço local abre novas perspectivas de estudo em relação às interdependências 

entre os sujeitos e os fatores que determinaram as experiências histórias eleitas pelo olhar do 

historiador: 

Nessa nova concepção, cada aparente detalhe, insignificante para um olhar 

apressado ou na busca exclusiva dos grandes contornos, adquire valor e significado 
na rede de relações plurais de seus múltiplos elementos constitutivos (REZNIK, 

2015, s/p). 
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Inferimos que, sob o viés da Micro-História, alicerçado na Nova História Cultural, 

pode o investigador encontrar elementos até então despercebidos pela historiografia 

tradicional: 

Ao eleger o local como circunscrição de análise, como escala própria de observação, 

não abandonamos as margens [...], as normas, que, regra geral, ultrapassam o espaço 

local ou circunscrições reduzidas. A escrita da história local costura ambientes 

intelectuais, ações políticas, processos econômicos que envolvem comunidades 

regionais, nacionais e globais. Sendo assim, o exercício historiográfico incide na 

descrição dos mecanismos de apropriação – adaptação, resposta e criação – às 

normas que ultrapassam as comunidades locais (s/p). 

Para Levi (1992), “o princípio unificador de toda pesquisa micro-histórica é a 

crença em que a observação microscópica revelará fatores previamente não observados” 

(LEVI, 1992, p. 139), o que não aconteceria numa abordagem tradicional. A descrição micro-

histórica erige fatos relevantes que, caso contrário, estariam ainda adormecidos, 

interpretando-os para inseri-los nas teias do discurso cultural.  

A Micro-História, portanto, fisga singularidades e, com isso, torna-se capaz de 

verticalizar situações, estudos, aproximando-se, de modo mais pleno, do homem e de sua 

hora, de um sujeito único e do contexto social em torno do qual giram suas ações, 

convertendo-se tudo isso no foco das explicações.  De natureza metalinguística, isto é, voltada 

para o próprio código, a produção da Micro-História é única, circunscrita em si mesma. 

Subjetiva, a obra Micro-Histórica está sujeita a intuições, à capacidade do 

pesquisador de perceber o entre-texto: analisando processos judiciais da Inquisição, Ginzburg 

reergue Menochio, o Moleiro (GINZBURG, 1986). Assim, o ofício do historiador seria 

próximo à atividade do detetive ou do médico, que, pelos indícios, sinais e resquícios, 

reconstrói um mundo de significação: um crime ou uma doença, respectivamente.  

  

3.6 Biografia e História 

  

O trajeto de um sujeito biografado pode confundir-se com a vivência de um lugar 

ou de uma instituição; por conta disso, a biografia tanto caminha em direção à História 

institucional quanto pode concentrar-se em áreas específicas; daí sua desenvoltura enquanto 

gênero – o que, intrinsecamente, relaciona-se com o processo de renovação metodológica dos 

estudos da História, fruto do entendimento de que a pesquisa biográfica pode, enquanto 

recurso metodológico, expandir feixes para a reconstrução de um momento histórico ou, de 
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modo mais particular, de determinados contextos. A biografia resgata percursos individuais, 

inseridos em seus respectivos contextos, a partir dos quais o presente dialoga com o passado.  

Em crise, o paradigma estruturalista, até então orientador da historiografia, a partir 

da década de 60 do século XX, abriu caminho para a biografia. Para esses estruturalistas, o 

papel do historiador seria, essencialmente, “identificar as estruturas e as relações que, 

independentemente das percepções e das intenções dos indivíduos, comandam os mecanismos 

econômicos, organizam as relações sociais, engendram as formas do discurso.” (CHARTIER, 

1994, p. 102). Por outro lado, os historiadores atuais “quiseram restaurar o papel dos 

indivíduos na construção dos laços sociais.” (p. 102). Neste cenário, ante a nova realidade 

metodológica, acontece um recuo da história quantitativa e serial, por um lado; por outro, o 

avanço dos estudos de caso e da Micro-História. 

Do século XIX até meados do século XX, visando afirmar sua cientificidade, a 

História afastou-se da Literatura; esta, uma vez proscrita, deixou livre o caminho para que se 

tornasse mais viva a “tendência em negar a narratividade como modo adequado de exposição 

da escrita histórica.” (CEZAR, 1997, p. 26). Assim, a biografia é um movimento internacional 

mais ou menos recente; e, mais ainda, na historiografia brasileira. 

Cezar (1997) ressalta, como favorável à historiografia, a aproximação desta com a 

literatura – elemento recorrente nas novas biografias produzidas por historiadores; ora, não 

podemos esquecer que a conversão de um sujeito em biografado faz deste agente de ações, 

que tanto dizem de si mesmo quanto dos outros. 

Mas o historiador, ao utilizar-se do processo narrativo, na construção de uma 

biografia, não deve alumbrar-se pela sedução da possibilidade do devaneio, convertendo-se 

num ficcionista, uma vez que este habita outro território, delimitado pelos elementos 

orientadores das produções artísticas; é mister, portanto, que esteja, o tempo todo da 

empreitada,  cônscio de que o seu compromisso é com sujeitos históricos, colhidos de um 

contexto social, econômico, político, ético, moral etc; e mais: que tais sujeitos a ele vieram 

por meio de fontes orais ou escritas, nunca pelas teias cerzidas pela verossimilhança, ou seja, 

pela lógica interna do enredo
21

, como, por exemplo, os atores do quadro que se segue: 

                                                
21  Quanto à verossimilhança, termo colhido por Aristóteles em sua “Poética” e hoje aplicado às narrativas de    

ficção, o leitor deve considerar que “os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros (no sentido de    

corresponderem exatamente os fatos ocorridos no universo exterior ao texto), mas devem ser verossímeis; 

isto    quer dizer que, mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar no que lê. Esta credibilidade advém da    

organização lógica dos fatos dentro do enredo, da relação entre vários elementos da história.” (Cf. GANCHO, 

2012, p. 12). 
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Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia 

preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse 

isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. [...] Tinha aqueles cambões 

pendurados ao pescoço. 

Devia continuar a arrastá-los? Sinhá Vitória dormia mal na cama de varas. Os 

meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de 

um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado 

amarelo. (RAMOS, 1969, p. 75). 

Como o imaginário reside na nossa capacidade de vislumbrar o desconhecido, o 

“inusitado se cria a partir de um desdobramento daquilo que é familiar” (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 73); e a nova imagem resulta da deformação da anterior; assim, 

extraídas da realidade circundante, as personagens de ficção sofrem um processo de 

transfiguração, remodeladas pelo cinzel de seu criador, mais do que criaturas de carne e osso, 

são, em verdade, metonímia da condição humana; por isso, driblam o eixo das horas, 

desfigurando o tempo e o espaço de suas (des)venturas: 

A diferença profunda entre a realidade e as objectualidades puramente intencionais – 

imaginárias ou não, de um escrito, quadro, foto, apresentação teatral etc. – reside no 

fato de que as últimas nunca alcançam a determinação completa da primeira. As 

pessoas reais, assim como todos os objetos reais, são totalmente determinadas, 

apresentando-se como unidades concretas, integradas de uma infinidade de 

predicados, dos quais somente alguns podem ser “colhidos” e “retirados” por meio 

de operações cognitivas especiais. Tais operações são sempre finitas, não podendo 

por isso nunca esgotar a multiplicidade infinita das determinações do ser real, 

individual, que é “inefável”. Isso se refere naturalmente em particular a seres 

humanos, seres piscofísicos, seres espirituais, que se desenvolvem e atuam. A nossa 

visão da realidade em geral, e em particular dos seres individuais, é extremamente 
fragmentada e limitada. (ROSENFELD, 2009, p. 32). 

Já os sujeitos biografados não perdem nunca a sua marca, resultam de 

testemunhos, oriundos da oralidade ou dos documentos, passíveis de constatação: 

São Francisco não escreveu muito. Mesmo se tivéssemos a primeira Regra, as cartas 

e os poemas perdidos, todas as suas riquezas caberiam num pequeno volume. A 

edição delas que nos deram os franciscanos de Quaracchi está dividida em três 

partes: I) as Admonições e as Regras; II) as cartas; III) as orações. Sob o pretexto de 
só publicar as obras em latim, os padres de Quaracchi mutilaram a obra escrita de 

São Francisco de Assis de uma obra-prima essencial, o Cântico do irmão Sol, escrito 

em italiano. [...] É preciso, em francês, utilizar, de hoje em diante, a edição dos 

padres Théofhile Desbonnets e Damien Vorreux. (LE GOFF, 2013, p. 92). 

A leitura comparativa da construção desses dois excertos delimita bem as 

fronteiras de seus respectivos interesses: a família de Fabiano entrou na casa dos leitores 

porque Graciliano Ramos a concebeu; é, portanto, produto de seu gênio criador, por isso não 

houve coleta de provas, de documentação oficial ou não, tampouco uma metodologia 

científica; Le Goff, no entanto, enumera edições de obras, línguas em que estas foram escritas 
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e aponta o que pode ser, hoje, consultado a respeito do assunto.   Ressaltamos, ainda, que, em 

tempos atuais, as biografias, se escritas por historiadores, não devem ser vistas como obras 

encerradas, definitivas, pois estarão sempre abertas a outras leituras; tão somente descortinam 

questões de pesquisas antes não detectadas por enfoques macroscópicos.  

   

3.7 O Gênero Biográfico e a Historiografia 

 

Na historiografia contemporânea, um dos maiores desafios que enfrenta a 

biografia é, notadamente, a escolha dos protagonistas dessas narrativas; antes, estes 

pertenciam apenas à casta dos notáveis, “os reis do baralho humano” etc.; ora, podem integrar 

também a legião dos esquecidos ou a dos pouco visíveis, as pessoas comuns, pois, agora, 

considerado o contexto que o rodeia, um indivíduo pode ser investigado, se constituir um 

microcosmo de um estrato social inteiro em determinado período histórico. 

Outra singularidade que permeia a atual produção historiográfica é a colheita de 

facetas as mais diversas dos protagonistas, portadoras estas até mesmo de laivos de 

banalidade – diferentemente do enfoque anterior, que visava, antes de tudo, a feitos 

memoráveis, a tarefas hercúleas, à vida pública. No nosso caso, outros ingredientes entram em 

cena: as emoções, os sentimentos, as atitudes individuais, a vida privada, o espetáculo do 

cotidiano. Por tal razão é que, em nossa pesquisa, as fontes documentais e /ou orais hão de 

conduzir-nos, também, ao que, em Antônio Girão Barroso, eram cismas, aspirações, ceia de 

inesgotáveis alimentos: “o bonito do mundo é a modulação” (CAMPOS, 1984, p. 21). 

Perquirindo, em Antônio Girão Barroso, as profissões, os projetos individuais e os 

coletivos, as horas de láureas e as de frustrações, a tenacidade com que se entregava ao 

universo das artes, a abertura à experiência do novo e a disposição em ouvir os novos artistas, 

de mais diversos gêneros, é que, de modo mais intenso, poderemos apreendê-lo. Em torno de 

tudo isso, medrará sua importância intelectual, o porquê de haver sido o consolidador, em 

nosso Estado, das concepções artísticas do movimento modernista – e, homem de ação, 

interesse de nosso estudo.  

 

3.8 História Oral e Metodologia 

 

De há muito, a memória, a partir da história oral, contribui para pesquisas em 

diversas áreas do conhecimento. Ordinariamente, pesquisadores sociais servem-se do método 

da história oral para o registro de fatos cotidianos. 
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A História Oral, as mais das vezes, exerce o papel de suplemento às fontes já 

existentes, com estas colaborando no sentido de lançar aos pesquisadores novas problemáticas 

ou desafios. Tal procedimento não lhe mingua a importância, uma vez que o anúncio do novo 

é, por demais, impactante; e questões outras lançam outras possibilidades por sobre o objeto 

em estudo: “a evidência oral pode expor, com muito mais clareza do que documentos, os 

métodos de trabalho de um grande inovador.” (THOMPSON, 1992, p. 107). As fontes orais, 

como método de estudo, surgem para preencher os vazios deixados por registros escritos, 

sejam estes inadequados ou em demasiado técnicos, guardiões de normais gerais – por isso, às 

vezes, não deixam que eclodam as particularidades configuradoras de um determinado 

período. 

A História Oral como metodologia possibilita, em nossa investigação, 

“estabelecer e ordenar procedimentos de trabalho” (AMADO; FERREIRA, 2002, p. XI), 

numa ampliação de fontes de pesquisa e oferta de mais procedimentos: a transcrição de 

variados tipos de entrevistas apontará a relação de causa e efeito de cada uma delas no âmbito 

da pesquisa. 

A história oral é uma metodologia para a produção de uma fonte; além de 

entrevistas, exige um roteiro articulador das hipóteses do projeto, pois aquelas, as entrevistas, 

longe de representarem o trabalho do historiador, são, em verdade, as fontes para a edificação 

de um conhecimento analítico e interpretativo. 

Pelo viés desta nova metodologia da História, a relação dos homens com a 

memória sofre uma transmudação: o que antes estava sob a crosta dos silêncios, agora, 

explode em vozes, corporifica-se: eis a História Oral; por isso, “quem dela se utiliza para 

registrar as evidências, também se conscientiza de que qualquer atividade está, 

irremediavelmente, inserida num contexto social” (p. 143). Ao tornar flexíveis as fontes e 

multiplicar os pontos de vista, a História Oral permitiu registros mais democráticos, por 

liberar a convocação de depoentes; daí uma construção histórica mais próxima das verdades 

humanas: 

Convém lembrar que a palavra dita e gravada não existe como fenômeno ou ação 

isolada. Muito do que é verbalizado ou integrado à oralidade, como gesto, lágrima, 

riso, silêncios, pausas, interjeições ou mesmo as expressões faciais – que na maioria 

das vezes não têm registros verbais garantidos em gravações –, pode integrar os 

discursos que devem ser trabalhados para dar dimensão física ao que foi expresso 
em uma entrevista oral. (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 14). 

A História Oral também pode fazer emergir o que, até então, encontrava-se 

soçobrado nos pântanos da memória, pondo em cheque as fontes oficiais; por isso, faz-se 
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presente, em nossa pesquisa, com o intuito de, por meio da captação de experiências, melhor 

compreendermos o cerne das problemáticas e, com as interlocuções, vislumbrarmos 

horizontes: preferimos mais o entendimento às explicações – eis o porquê do comparecimento 

dos registros orais de familiares, amigos, colegas de diversas agremiações ou de trabalho, no 

exercício do ensino universitário ou jornalístico, ex-alunos de poesia, mas atentos a um senão: 

“são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num 

grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências.” (BENJAMIN, 1985, p. 197-198). Assim, a ausência de narradores parece 

indicar que “o avanço do progresso técnico faz desaparecer a cada dia a arte de narrar” (p. 

198). 

Enquanto método de investigação, a História Oral, ao abrir-se à rememoração, faz 

com os indivíduos compartilhem experiências; e mais do que preencherem lacunas, erguem a 

flâmula das representações individuais: “As experiências dos homens, constitutivas de suas 

trajetórias, são rememoradas, reconstruídas e registradas a partir do encontro de dois sujeitos: 

historiador e entrevistado.” (FONSECA, 1997, p. 39). Thompson (1992), outrossim, esplende 

a questão: 

A evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a 
história. Enquanto os historiadores estudam os atores da história à distância, a 

caracterização que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser 

descrições defeituosas, projeções de experiências e da imaginação do próprio 

historiador: uma forma erudita de ficção. A evidência oral, transformando os 

‘objetos’ de estudo em ‘sujeitos’, contribui para uma história que não só é mais rica, 

mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira. (THOMPSON, 1992, p. 

137). 

Não obstante, a História Oral evidenciar sempre que nem tudo foi escrito, que 

algo permanece olvidado, pode, do mesmo modo, acontecer que, através das entrevistas, o 

que era tido como certo e verdadeiro pelos documentos possa entrar num jogo de dúvida e/ou 

negação: 

Contudo, a história oral – no que tem de melhor – exige que reconheçamos e 

negociemos esses dilemas e que ponderemos as consequências pessoais e políticas 

da pesquisa histórica. Tais negociações podem ser desafiantes e até dolorosas, mas, 

para mim, são compensadoras e meu espírito se eleva quando um aluno volta de sua 
primeira entrevista arrebatado pelo contato com a história viva, quando a filha de um 

entrevistado telefona para dizer quanto seu pai apreciou a oportunidade de voltar os 

olhos para seu passado, ou quando uma nova publicação de história oral destrói mais 

um mito, ou rompe mais um silêncio. (THOMPSON, 1998, p. 61). 
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Na pesquisa com a História Oral, as perguntas devem vestir-se de clareza e 

objetividade, sob o filtro de um conhecimento prévio acerca do entrevistado, como este se 

insere em determinado contexto – o que, por certo, facilitará o processo de comunicação: 

A memória individual, apesar de se explicar no contexto social, é aferida por meio 

de entrevistas nas quais o colaborador tenha ampla liberdade para narrar. Cuidados 

devem ser tomados em relação às interferências ou estímulos presentes nas 

entrevistas. Estímulo é incitação, não forma de colocar na boca do entrevistado as 

respostas que se quer obter. Estímulos podem existir ou não; tudo, porém, depende 

dos pressupostos estabelecidos no projeto. (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 56). 

As entrevistas, portanto, exigem estratégias: a elaboração (não como um roteiro 

sequencial e imutável) das perguntas, conversas descompromissadas com os entrevistados, a 

busca por empatia, e, mais do que tudo, a relevância de sua contribuição para o bom 

desempenho do trabalho do pesquisador – o que demanda disciplina.  A rigor, não há receitas 

a serem, religiosamente, consumidas. A sensibilidade do pesquisador, seu conhecimento de 

tudo o que circunda o interesse de seu estudo, tudo isso há de pincelar-lhe o procedimento.  

Não obstante a riqueza da História Oral, é preciso não relevar a importância da 

fonte escrita; pois esta não exclui aquela; as duas, como metodologia, relacionam-se 

constantemente. Desta forma, se a história oral fornece-nos sua colaboração, por ser uma 

forma de arrancar pela voz seres, até então mergulhados na escuridão do anonimato, 

iluminando-os, não é imprescindível a fonte escrita; ambas estariam como entrelaçadas: 

[...] a questão é o que o relacionamento entre as fontes escritas e orais não é aquela 

da prima – dona e de sua substituta na ópera: quando a estrela não pode cantar, 

aparece a substituta: quando a escrita falha, a tradição sobe ao palco, isto está errado. 

As fontes orais corrigem as outras perspectivas, assim como as outras perspectivas 

as corrigem. (PRINS, 1992, p. 166). 

O que está em jogo, em nossa pesquisa, não reside na valoração desta ou daquela 

fonte; o que nos move é o desejo de, com nosso trabalho, contribuirmos para a recomposição 

de nosso biografado dentro da história de uma época. 
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4 UMA BIOGRAFIA FRAGMENTADA E DISPERSA 

 

“Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia” – esta máxima do 

ficcionista russo Leon Tolstói, utilizada, reiteradas vezes, por artistas dos mais diversos 

gêneros, como exercício metalinguístico, aplica-se, naturalmente, ao percurso de Antônio 

Girão Barroso, enquanto homem e artista. A cidade de Fortaleza, espaço geográfico, 

transfigurou-se numa representação pastosa de sua subjetividade; por isso mesmo, cantou-a 

em prosa e em verso; e mais: completamente integrado a seu cotidiano, investiu toda sua força 

de homem e de artista no sentido de elevá-la em termos culturais, artísticos e políticos.  

 

                             Imagem 3 – Fotografia de Antônio Girão Barroso 

 
      Fonte: Arquivo Familiar.
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            Imagem 4 – Documento de Antônio Girão Barroso 

                                  (Carteira de Identidade) 

 
            Fonte: Arquivo Familiar. 

 

                                   Imagem 5 – Documento de Antônio Girão Barroso 

                                   (Identidade Profissional) 

 
            Fonte: Arquivo Familiar. 

 

                                   Imagem 6 – Documento de Antônio Girão Barroso 

                                   (Título Eleitoral) 

 
              Fonte: Arquivo Familiar. 
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                                Imagem 7 – Documento de Antônio Girão Barroso 

                                (Carteira de Associação) 

 
        Fonte Arquivo Familiar. 

 

Antônio Girão Barroso nasceu aos 6 de junho de 1914, em Brejo Seco (Araripe-

CE), havendo falecido, aos 11 de dezembro de 1990, na cidade de Fortaleza. Filho de 

Teodorico da Costa Barroso e de Maria Machado Girão Barroso, foi o terceiro filho dos seis 

do casal. O pai, inspetor de telégrafo, provedor da família, por conta da profissão, foi 

obrigado a sucessivos deslocamentos. Dessa forma, Antônio Girão Barroso passou a infância 

na cidade de Icó, onde iniciou os estudos, concluindo o curso primário em Iguatu. Aos 15 

anos, veio para Fortaleza, iniciando, em 1929, o curso ginasial no Liceu do Ceará. Em 

seguida, estudou no Colégio Castelo Branco e no Educandário Cearense Moacyr Caminha. 

Em 1932, aos 18 anos, matriculou-se na Escola de Comércio Fênix Caixeiral, onde, seis anos 

após, concluiu o curso de Perito em Contador, mas sem nunca haver exercido a profissão. Em 

1938, aos 24 anos, cursou, no Liceu do Ceará, o Pré-Jurídico – preparatório para ingresso na 

Faculdade de Direito, o que ocorreu em 1940 – ocasião em que participou ativamente de 

várias revistas literárias de estudantes. Em 1942, foi ao Rio de Janeiro para o V Congresso da 

União Nacional dos Estudantes (UNE). Em Fortaleza, participou na fundação da União 

Estadual dos Estudantes (UEE). Em 1943, fundou o Salão de Abril – ainda o maior evento das 

artes plásticas em nosso Estado. 

Enquanto cursava Direito, foi professor de Português e de Geografia do Brasil na 

Academia de Comércio Padre Champagnat. Em 1944, aos 30 anos, concluiu o Curso de 

Direito. Nesta faculdade, trabalhou como inspetor de ensino; depois, ingressou como 

professor adjunto, até ser admitido, por concurso, como professor titular da Faculdade de 

Ciências Econômicas e Administrativas, aí lecionou História Econômica Geral e do Brasil, 

História do Pensamento Econômico, Sistemas Econômicos Comparados, tendo sido também 
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professor de Economia Política na Faculdade de Direito. Em 1945, casou-se com a professora 

primária Alba Aragão Cavalcante, com quem teve onze filhos: Maria Luzia; Raimundo 

Oswald; Sara Maria; Priscila; Antônio; Eliana; Diana; Cristiana; Luiz Teodorico; Maria 

Goretti; e Clarissa. (BARROSO, 2014, p.140-143). 

A partir da década de 30, do século XX, Antônio Girão Barroso tornou-se um 

colaborador assíduo dos jornais e revistas da cidade de Fortaleza: Gazeta de Notícias, O 

Estado, O Povo, dentre outros periódicos. Em 1936, com Manuel Albano Amora, ele resolveu 

criar o seu próprio jornal literário, sob o título “Letras” – este, porém, circulou em poucas 

edições. Com Aluísio Medeiros, cuja amizade passou a ser cultivada no Liceu do Ceará, por 

volta de 1938, criou a revista “Movimento”, com a duração de um único número. Seu grande 

êxito foi a criação do jornal “José”, consoante o registro em uma matéria, sem assinatura, 

publicada no Jornal Unitário, na edição de 26 de dezembro de 1976:  

teve duas fases, na primeira (11 números) tendo como secretário o poeta Eliardo 

Farias e na segunda (2 números) com Paulo Bonavides. José, que pretendia ser 

semanário, mas acabou não sendo, naturalmente por motivos financeiros, 

extrapolava de literatura, era também político, muito ao jeito de Girão, e noticioso. 

[...] O nome José, como se fosse uma evolução de Zé-Povinho e Zé-Povo, queria 

expressar homem do povo, o homem comum brasileiro. Girão não deixou de fazer a 

sua revoluçãozinha no jornalismo. Uma página tinha como título “Literatura para 

José” e outra “E as artes, José?”, como se perguntasse: “Puxa, ó homem do povo, 

por que você se interessa tão pouco pelas artes?” Quanto ao noticiário, procurando 

romper com todo convencionalismo, era o mais objetivo possível. Por exemplo, 
noticiando uma reunião, dizia que tinha ido pouca gente (e não aquela história de 

“numeroso público”) ou que determinado orador falara mal. (BARROSO, 2014, p. 

284-5). 

A partir dos anos 40 do século XX, o então senador João Calmon, convidou-o a 

trabalhar nos Diários Associados, onde, nos jornais, fez reportagens, crítica de cinema, 

literatura e artes plásticas, mantendo em Unitário a coluna “Revista” – era jornalista 

profissional, devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho. Ao fim dos anos 70 

do século XX, Antônio Martins Filho, então Presidente da Funeduce, convidou-o a trabalhar 

na TV Educativa, como chefe da Divisão de Jornalismo. Homem múltiplo, foi protagonista de 

muitas outras atividades: no governo de Raul Barbosa, foi Chefe dos Serviços de Imprensa; 

no de Parsifal Barroso, Diretor do Departamento de Assistência ao Cooperativismo.  

 

4.1 Laivos urbanos e culturais da cidade de Fortaleza na década de 40 do século XX 

 

Antônio Girão Barroso estreou nas letras cearenses com a publicação de Alguns 

Poemas, no ano de 1938. À época, a cidade de Fortaleza estava prestes a sofrer substanciais 
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transformações. A cultura do algodão, ao alimentar a economia, impunha, ao mesmo tempo, 

novos ares a ruas e praças, surgindo novos espaços em suas múltiplas funções, anunciando, 

assim, que um novo modelo de convivência social pendoava nas artérias da capital. 

José Borzaccebiello da Silva (2006), em seu ensaio “Sinopse de uma geografia 

urbana de Fortaleza”, chama-nos a atenção para a singularidade da geografia local, cuja 

paisagem se fragmentava em mares, dunas, rios, lagoas, bem como por uma extensão verde a 

estabelecer contraste com a brancura das dunas. Concentra seu primeiro olhar como indicador 

da nova era a construção da Ponte Metálica – a Ponte dos Ingleses –, uma exigência da 

economia fomentada tanto pelas exportações quanto pelas importações, implicando a 

edificação de armazéns e depósitos nas proximidades da zona portuária. Mais adiante, 

ressalta, entanto, que, em verdade, 

O novo porto, o do Mucuripe, tem sua construção iniciada nos anos quarenta do 

século XX. Com um porto moderno, de maior calado, Fortaleza se inscrevia no rol 

das cidades competitivas, intensificando o transporte e as comunicações com os 

principais portos do Brasil e do mundo. O apogeu do cultivo e exportação do 

algodão teve forte impacto na geografia da cidade, garantindo um período de 

grandes obras. O fausto desse período corresponde à construção de edifícios de 

prestígio, instalação de equipamentos e propostas de alteração no traçado do sistema 
viário, até hoje estruturadores para a cidade. (SILVA, 2006, p. 34). 

Pouco a pouco, Fortaleza, de cidadezinha qualquer, acanhada, idílica por assim 

dizer, passa a ter as feições de um considerável progresso. Desse modo, no Centro da cidade, 

pulsava o novo coração, pois, instalavam-se aí a administração pública, o poder político, 

econômico, cultural e as áreas de lazer: 

Cinemas, templos, palácios e praças sempre apinhadas de gente, como a do Ferreira, 

com seus famosos cafés, e a José de Alencar, com seu requintado Teatro. O Passeio 

Público era o local de lazer, do ócio. Debruçado sobre o mar, tirou partido de sua 

localização, garantindo belíssima linha de visada aos seus usuários finos e elegantes 

que passeavam por suas alamedas, contemplavam seus jardins, encantavam-se com 

suas fontes e, com andar despreocupado, desfrutavam da brisa marinha na Avenida 

Caio Prado, sua alameda mais famosa, inaugurada em 1888. (p. 40). 

O capitão Roberto Carlos Vasco Carneiro de Mendonça assumiu o cargo de 

interventor federal no Ceará, de 22 de setembro de 1931 a 5 de setembro de 1934. Neste 

período de seu governo, destacaram-se, no plano da Educação, em especial, dois 

empreendimentos: o Conselho de Educação do Estado do Ceará, em 1932; e uma escola para 

menores abandonados ou infratores – um sistema de internado e escola agrícola –, implantada 

na Vila de Santo Antônio do Pitiguari (hoje Maracanaú), popularmente conhecida como Santo 

Antônio do Buraco: “o reformatório tornou-se folclórico, pois passou a ser usado para 
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assustar crianças. No imaginário popular, acreditava-se que ali era um local insalubre, com 

um grande buraco escuro habitado por insetos e cobras”
22

. 

A população do Estado, de acordo com os cálculos da Diretoria Geral de 

Estatística, aos 31 de dezembro de 1930, era composta por 1.662.047 habitantes; já a 

população da capital, de acordo com o mesmo Órgão, na mesma data, era de 111.559 

habitantes. (BEZERRA, 2016). 

Na década de 30, o ensino, no Ceará, era público e privado. O ensino público 

compreendia cinco estágios: o preliminar – três anos, ministrado em escolas isoladas e 

reunidas; o primário – quatro anos, nos grupos escolares; o complementar – dois anos, numa 

escola complementar; o secundário e especial – no Liceu e na Escola Normal; o superior, na 

Faculdade de Direito. Quanto ao ensino profissional, havia apenas um estabelecimento, em 

Fortaleza: a Escola de Aprendizes Artífices, mantida pelo Governo Federal. Existiam, em 

Fortaleza, apenas duas bibliotecas: uma na Escola Normal Pedro II; e outra na Diretoria da 

Instrução Pública; no entanto, destinavam-se tão somente aos professores, não havia, portanto, 

nenhuma aberta aos alunos. 

Considerando-se que a Universidade Federal do Ceará somente foi fundada aos 16 

de dezembro de 1954, a vida cultural na cidade de Fortaleza, nas décadas de 30 e 40 do século 

XX, girava em torno da Faculdade de Direito, da Academia Cearense de Letras, dos grêmios 

artísticos e literários, dos bares e cafés, bem como dos clubes sociais concentrados estes, 

principalmente, no Centro da cidade, estendendo-se até a Praia de Iracema e adjacências. 

Os jornais que circulavam, de modo mais impactante, eram “O Povo”; “Gazeta de 

Notícias”; “Unitário”; e o “Nordeste”; constituíam todos, antes de tudo, veículos de 

propaganda de natureza política e/ou ideológica. No âmbito da cultura, leiam-se as 

informações da professora Benedita Sipriano (2016), em sua análise sobre o jornalismo no 

Ceará, concentrada nos anos 20 e 30 do século XX: 

Com um discurso em tom liberal, O Povo apresenta-se como um opositor das velhas 

tradições políticas. Um ano antes da criação do jornal, o seu fundador, Demócrito 

Rocha, envolvido nos movimentos de contestação às oligarquias dominantes, junto 

com outros membros da classe média urbana cearense: jornalistas, intelectuais, 

estudantes; organizou o Partido da Mocidade, que se proclamava contra o latifúndio 

e a favor da moralização do processo eleitoral. Sua atividade jornalística iniciou-se 

com a publicação do semanário “Ceará Ilustrado”, em 1924, espécie de “folhetim 

cultural, pautado por produções literárias, por comentários sobre a política, por 

matérias sobre o Ceará” (MONTENEGRO, 1989, p. 82). Mais tarde, tornou-se 

colaborador do jornal O Ceará, onde foi redator e diretor literário. Em 1929, fundou 

o jornal literário Maracajá, que, conforme Rachel de Queiroz (1989, p. 8), destinava-
se “a pregar o modernismo pelas terras nordestinas, e nele todos nós desferimos voo, 

                                                
22  https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_Vasco_Carneiro_de_Mendonça. Acesso em: 10 abr. 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_Vasco_Carneiro_de_Mendonça/
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convencidos de que fazer modernismo era escrever regionalismo com grande gosto 

de índios, antas, cocares e mais brasilidade em frases de três palavras”. (SIPRIANO, 

2016, p.148-9). 

O jornalista Blanchard Girão (2006), analisando o impacto da implantação dos 

bondes elétricos na cidade de Fortaleza, nos anos 30 e 40 do Século XX, e ainda dos 

primeiros ônibus a gasolina, durante este mesmo período, bem como a paulatina dilatação dos 

becos e das ruas da cidade, afirma que a intensidade da vida cultural, no período diurno, 

gravitava em torno da Praça do Ferreira. 

 

          Imagem 8 – Praça do Ferreira 

 
            Fonte: Arquivo Nirez. 

 

Descortina, ainda, outros espaços da cidade, pondo em relevo suas respectivas 

singularidades, conduzindo-nos, pela memória, a pontos da cidade que, atualmente, habitam 

tão somente fotografias. 

Os pontos elegantes de Fortaleza dos anos 30/40, descambando um pouco nos anos 

50, situavam-se na Praia de Iracema, em especial na Rua dos Tabajaras, servida por 

uma linha de bondes, cujo final era ao lado da igrejinha de São Pedro. Na Praia de 

Iracema viviam as famílias de maior poder econômico, o ‘soçaite’, que 

frequentavam o Praia Clube, os serões artístico-boêmios do ‘Jangada Clube’ do 
industrial Fernando Pinto, o restaurante afamado do espanhol Ramon e, um tanto 

mais à frente, o restaurante Lido, do francês Charles D’Alva e o bar do Figueiredão, 

no qual numa certa manhã domingueira foi assassinado o playboy Vicente de Castro 

Neto. (GIRÃO, 2006, p. 60). 
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Ressalta, outrossim, neste seu estudo, que, além da Aldeota, bairro que, por certo 

tempo, chamou-se Outeiro, onde habitava boa parte dos ricos e da classe média alta, ganhava 

relevo, na cidade de Fortaleza, àquela época, o bairro Jacarecanga: 

onde outra fortuna da cidade, Pedro Philomeno, fixou a base de seus negócios e a 

sua residência. A Praça do Liceu (atualmente Gustavo Barroso) acolhia muitas e 

belas moradias, luxuosos (para o seu tempo) bangalôs de dois pavimentos um dos 

quais pertencia ao Dr. Flávio Marcílio, mais adiante Governador do Estado e 

presidente da Câmara dos Deputados. Nos bondes do Jacarecanga, a presença, em 

grande alarido, dos estudantes do Liceu. (p. 62). 

Em contraponto, descortina outra realidade, configuradora também, neste mesmo 

espaço de tempo, do cotidiano da cidade de Fortaleza: 

Nas proximidades da Praia de Iracema, a Prainha, com uma linha de bonde própria, 

indicava o início do humilde bairro do Seminário, no qual a hoje agitada Avenida 

Monsenhor Tabosa, durante largo espaço de tempo, não possuía sequer 

pavimentação. Era areia frouxa, areia de praia, tal como alcancei na meninice. Aqui 

e ali pontificava uma bodeguinha para não fugir à regra. (p. 64). 

Blanchard Girão (1997), num livro de memórias, retorna ao início dos anos 40 do 

Século XX, concentrando-se, sobretudo, no universo social, político e cultural a envolver um 

estabelecimento de ensino, o Liceu do Ceará, além de um dos elementos configuradores do 

progresso, com destaque para o bonde: 

Naquela bucólica paisagem da cidade-província, naqueles primeiros arrancos dos 

anos quarenta, alguns pontos ganhavam relevo. O bonde, por exemplo. Vocês que 
acidentalmente me leem nestes estertores do século, pior certo não visualizam o que 

era um bonde. Sabem tratar-se de um veículo de transporte coletivo. Correto. Mas o 

bonde era muito mais que isso. Era o espaço agitado da cidadezinha que começava a 

ganhar foros metropolitanos. Democrático, recebia em seus amplos bancos de 

madeira envernizada cidadãos de todas as categorias. Senhores em impecáveis 

ternos brancos de linho HJ, inglês legítimo, e humildes ambulantes com seus cestos 

ou tabuleiros, mulheres do povo com trouxas e embrulhos pesados. O bonde de 

Fortaleza, diferente dos de outras cidades, não tinha reboque (o taioba, como se 

chamava no Rio de Janeiro) destinado a passageiros com cargas. Aqui, ia tudo em 

cambulhada. Barulhentos, desarrumados, passageiros e veículos dominavam o 

cenário do centro nervoso da Capital, a sua Praça do Ferreira, ruas adjacentes e 
bairros. (GIRÃO, 1997, p. 25). 
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Imagem 9 – Rua Major Facundo, na Praça do Ferreira, por onde trafegavam os bondes 

elétricos, no ano de 1938 

 
Fonte: Arquivo Nirez. 

 

A professora Irlys Alencar (2006), numa leitura sociológica e política dos 

movimentos sociais, na cidade de Fortaleza, ao longo dos anos 30 e 40 do século XX, 

delineia, não mais “a loura desposada do sol”, mas uma cidade inflamada, sob as lavas da 

rebeldia, em meio a aparelhos de repressão. Registra que a grande seca de 1932 provocou uma 

intensa migração de retirantes sertanejos para a Capital do Estado do Ceará, implicando uma 

transformação do espaço urbano, a partir da construção, nos bairros de Otávio Bonfim e 

Pirambu, de acampamentos, murados ou cercados de arames farpados – por isso, 

denominados pela gente da época “campos de concentração” –, uma vez que ali eram 

depositados os retirantes, de onde não deveriam sair; mas havia fugas, e corriam notícias de 

saques. 

Põe também em relevo as transmudações, no modo de viver da cidade, oriundas 

dos efeitos da II Guerra Mundial, com destaque para o grande quebra-quebra ocorrido aos 18 

de agosto de 1942, observando que tal movimento: 

representou a manifestação popular antinazista contra o afundamento de navios 

brasileiros por submarinos alemães. A pioneira memória fotográfica de Thomaz 

Pompeu Gomes de Matos demonstra manifestações no centro da cidade, precedidas 

por passeatas que culminaram com incêndios e depredações de estabelecimentos 
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comerciais de estrangeiros (alemães, italianos, espanhóis), incluindo também 

Consulado Alemão e Casas Pernambucanas. (ALENCAR, 2006, p. 100). 

No primeiro dia do mês de setembro de 1939, as tropas militares de Adolfo Hitler 

invadiram as terras da Polônia. Iniciava-se, assim, a II Guerra Mundial, uma vez que, com tal 

atitude, os acordos de paz, antes estabelecidos entre os governos da Alemanha, da França e da 

Inglaterra, foram rompidos. 

No Brasil, iniciara-se, em 1936, o Governo ditatorial de Getúlio Vargas, o Estado 

Novo, evidentemente sob o apoio dos militares e de uma parte da sociedade civil, cuja 

orientação ideológica identificava-se com a direita. A eclosão da II Guerra Mundial exigia 

uma tomada de posição, ante o conflito, dos países em geral. Assim, o Brasil, a princípio, 

limitou-se a contemplar o cenário, ainda que insinuasse possíveis rumos: 

A tal ponto que o general Góes Monteiro, Ministro da Guerra (comandante das 

Forças Armadas do País), recebera um convite do Governo alemão, através de seu 

embaixador no Brasil, para participar de manobras do exército nazista. 

O grande complexo industrial germânico, liberado pela Krupp, que conseguira 

transformar a máquina bélica de seu país na maior e mais poderosa do mundo, 

enviava propostas tentadoras ao Governo brasileiro, com vistas à construção de uma 

siderúrgica, sonho acalentado por Vargas. 

Já em 1940, num encontro com altos comandantes militares, a bordo do encouraçado 

‘Minas Gerais’. Getúlio pronunciou discurso indisfarçavelmente simpático à causa 

hitlerista, que o escritor cearense Gustavo Barroso, pertencente às hostes do 

Integralismo – versão cabocla do nazi-fascismo – elogiou publicamente. 
O navio brasileiro ‘Siqueira Campos’, abarrotado de armas alemãs para o Exército 

do Brasil, foi aprisionado pela marinha inglesa, gerando um incidente diplomático 

de grande seriedade, e que levou o general Eurico Dutra a sugerir declaração de 

Guerra à Grã-Bretanha, o que, se consumado, significaria o engajamento oficial do 

nosso País ao Eixo integrado por Alemanha-Itália e Japão. 

Pressentindo o perigoso rumo tomado pelo Governo Brasileiro, os Estados Unidos, 

àquela altura ainda neutros no conflito, mas já ajudando o esforço inglês para conter 

a agressão alemã, manobraram com rapidez e ofereceram um empréstimo de 80 

milhões de dólares para Getúlio montar a sua siderurgia. E Volta Redonda começa a 

ser construída em 41, com dinheiro norte-americano. (GIRÃO, 1997, p. 107-108). 

Para o Brasil, o ano de 1942 foi decisivo, no sentido de uma posição mais firme 

ante o conflito bélico. A partir do afundamento, pelas forças alemãs, do cargueiro ‘Cabedelo’ 

– mais 35 navios sofreriam o mesmo fim –, explodiram, ao longo do País, manifestações 

populares contra os nazistas e a favor de que o Brasil lutasse na guerra ao lado das nações 

democráticas. Ressaltamos que o cenário do dia 18 de agosto de 1942 não se limitou à nossa 

cidade, mas estabeleceu-se, também, em outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife, Salvador, isto é, nas grandes cidades do País. Em meio a tudo isso, Antônio Girão 

Barroso organizava um Congresso de Poesia.  
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4.2 Fortaleza: você está grávida, meu bem? 

 

Antônio Girão Barroso, além de artigos jornalísticos, ensaios literários, crítica 

literária, cultivou com maestria a crônica. Neste gênero, uma de suas composições mais 

antológicas enumera divagações sobre a cidade de Fortaleza – uma homenagem lírica à cidade 

que, a partir de 1929, passou a acolhê-lo –, publicada no dia 2 de março de 1949, no Jornal 

Correio do Ceará, numa edição comemorativa ao aniversário desse Município:  

Minha hipotética cidade, Fortaleza que se ergue sobre um chão de planície, outrora – 

é o que me dizem, mas será mesmo verdade? – tu não passavas de uma 

modestíssima, escondida vila ou vilarejo, cravada para aquém do Pajeú. Além, havia 

um bando sorrateiro de índios não tanto perigosos, porém de qualquer jeito tu 

punhas as tuas barbas de molho, barbas que mal nasciam, se é que eras homem – 

mas tu és simplesmente uma mulherzinha cheia de dengues, ainda agora que são 

passados tantos anos.  
Aquele tempo – oh, como eu conheço tão pouco a tua história! – haveria já a praça 

que seria do Ferreira (teu palpitante coração), mas sem o boticário malicioso e 

enérgico, sentado à porta de sua farmácia, de dia “à sombra de frondoso cajueiro” e 

à noite – quem poderá dizer com certeza? – a luz da lua ou das estrelas, vá lá, 

contando casos ou ouvindo histórias que se passavam “naquelas ribeiras”, como é 

mesmo que diziam? Vila e Forte de Nossa Senhora da Assunção, com um marzão 

lindo botando para bem longe os fantásticos brigues que jamais incomodaram os 

nossos avós que eram uma dureza, grandes na guerra e maiores ainda na paz...  

Hoje, Fortaleza por extenso, vendo as tuas ruas crescerem tendo apenas o mar por 

limite, talvez valesse a pena fazer o reconto da tua existência de trezentos anos, 

porém eu não sou daqui, nasci no sertão, não sei nada de nada das tuas estranhas 

aventuras, e quando te conheci, ó bela, tu já tinhas perdido inteiramente o ar 
daqueles tempos e te preparavas para ser uma cidade grande ou mesmo uma grande 

cidade, quase amorável, dessas que recebem o forasteiro com muita doçura e alguma 

sedução, ai de nós. Olhei primeiro para os teus bondes, vi um parado, meu bem, e 

achei aquilo um espetáculo, eu que não os via há tantos anos!  

Agora, qualquer um grosseirão pode falar em bondecos e outros eufemismos, mas 

eles eram úteis e não chegavam a ser feios – verdes, uns, cinzentos outros, se bem 

me lembro –, pois tinham qualquer coisa de simpático, eram sem dúvida uma 

atração. Hoje, temos ônibus que nem é bom falar, com as honrosas exceções de 

sempre... Depois, depois eu contemplei, meio confuso ainda, os teus caminhos tão 

pouco labirínticos, com casas de um lado e casas do outro. Onde os currais havidos 

antigamente? Ó Civilização, assim com C maiúsculo, diante do primeiro arranha-céu 
que se levantava ali onde fora o Café Riche! E os bondes, os bondes...  

Fui morar num sobradão de não sei quantos andares, uma bela madrugada vi um 

fogão subindo até o meu quarto e só então comecei a compreender que grande coisa 

é o fogo. Por causa desse e de outros estragos foi que o governo resolveu criar um 

corpo de bombeiros para apagar os teus cruéis incêndios, Fortaleza, mas apesar dele, 

que já veio um pouco tarde, e dos seus bravos homens que jogam tudo contra as 

chamas, podemos ver agora nestes dias, dizem que vertiginosos, muitos e muitos 

prédios novos, e altos, altos também nos preços, não há de ser nada, importando 

mais, muito mais, que alguém por aí, doente de eloquência, nos venha a chamar um 

dia de New York do Nordeste ou coisa semelhante. De qualquer maneira, já somos o 

nosso portentozinho... Aí, Fortaleza, te digo como o poeta, “só suspirando”, mas que 
esse suspiro não seja um vago suspiro triste, e indefinido diante das coisas, por 

fazer. Pois eu acredito em você, perdoe o tratamento. Se não acreditasse, sumiria 

daqui como animal que foge sem dar a mínima, você percebe, satisfação? Fortaleza, 

você está grávida meu bem? 
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Cidade-quase-lapinha, uma noite te vi do alto e longe de pensar em morrer sem ver 

de novo a carnaúba, e na fronde da carnaúba a jandaia cantando, divisei cheio de 

espanto o mundo que você é, de casas, de quintais, de praças e de ruas. Cheguei a 

duvidar que aquilo fosse você, pois aqui em baixo, no rés do chão, você parece 

miúda ainda, a gente indo ao Alagadiço ou a Joaquim Távora em tão pouco tempo. 

Mas não, você é grandezinha mesmo, você se estende à noite sob um mar de luz, 

sondando os horizontes largos que vão dar no Cocó, em Parangaba e no Barro 

Vermelho, estarei mentindo? E no mar, com quem você ensaiou – a tremenda 

ousadia – um impossível jogo de empurra, forcejando por crescer mais um 

pouquinho, ó cem por cento cidade marítima. 

Ó cem por cento Cidade-mulher, não é sem grandes razões que os poetas te cantam 
hoje como te cantaram no passado, em versos de oferenda e do mais puro amor, e os 

fiéis seresteiros, mais ou menos aposentados, ainda teimam – apesar de todas as 

concorrências... – em vagabundar pelas tuas ruas nítidas e vazias, largando a voz no 

mundo aos acordes de algum violão que sobrou, a lua lá de cima com o seu brilho 

adamantino, sim, “a lua mais bonita que Deus fez”, econômica lua com quem uma 

vez os teus administradores fizeram um incrível contrato, mas tão simples e 

peremptório, e que só deu certo porque os teus filhos são mesmo lunáticos ou pelo 

menos eram, àquele tempo bom em que vagar de madrugada não era proibido e a 

gente podia fazer o barulho que quisesse, rondando a casa de felizes namoradas, que 

assim despertavam para o amor, aos primeiros remansos de sono.  

Ah, Fortaleza, você cuida de você agora, mais do que nunca, você sobe nos arranha-
céus de cimento armado (o primeiro foi de alvenaria) e se espraia nos novos bairros 

chiques que repontam nos teus quatro cantos, depois da Aldeota, o primeiro a surgir 

para o orgulho das burguesinhas tão pouco burguesas que vivem nas suas casas onde 

há silêncio e não há claridade, ai delas e de nós. Te multiplicas nas tuas fábricas com 

os operários dentro sonhando comunismo, e rezas, como rezas, nas tuas igrejas, 

Fortaleza de Quase Todos os Santos, pecadora cidade. Sobretudo, tu vais ao cinema 

– e impressionas o incauto visitante que mal te conhece, mas que sente o peso do teu 

comércio onde há tantas farmácias, meu Deus, e lojas “4$400” que o americano 

mandou e nós aguentamos com o fervor de bons brasileiros que fizemos juntos a 

guerra contra um certo senhor chamado Hitler.  

Fortaleza, cidade também das letras e das artes, com poetas, ou quase, medrando em 
cada esquina, e, no mínimo, duas academias que não funcionam, graças ao bom 

Deus... Enfim, cidade que imita o Rio – nas anedotas, contadas a mancheias nos teus 

borborinhantes cafés que um dia se chamavam Art Nouveau e Glória e onde – bem 

no teu ouvido, para que o estrangeiro não saiba – se fala tanto da vida alheia... Ai, 

Fortaleza, cidade-sorriso, só suspirando! (BARROSO, 1949, s/p). 

 

4.3 O gênero crônica 

 

Massaud Moisés (1974), na discussão acerca dos termos literários, considera a 

crônica uma modalidade literária “sujeita ao transitório e à leveza do jornalismo”, cuja 

sobrevivência é alcançada quando a crônica “logra desentranhar o perene da sucessão anódina 

de acontecimentos diários, e graças aos recursos de linguagem do prosador.” (MASSAUD 

MOISÉS, 1974, p. 133). Trata-se, portanto, de um gênero híbrido, uma vez que pode assumir 

formas as mais diversas, habitando, em geral, o espaço que estabelece fronteiras entre o conto 

e a poesia. 

A crônica carrega consigo uma singularidade: escrita para ser, primeiramente, 

publicada num meio de comunicação impresso – jornal ou revista, principalmente –, exige do 
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autor agilidade no acompanhamento dos fatos, extremo poder de síntese, bem como 

temperança entre a linguagem coloquial e a literária, semeando o espontâneo e o sensível.  

Jorge de Sá (2005), estudando as especificidades de cronistas como Rubem Braga, 

Fernando Sabino, Sérgio Porto, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, 

Vinicius de Moraes, dentre outros, considera que a crônica, em sua sintaxe, 

lembra alguma coisa desestruturada, solta, mais próxima da conversa entre dois 

amigos do que propriamente do texto escrito. Dessa forma, há uma proximidade 
maior entre as normas da língua escrita e da oralidade, sem que o narrador caia no 

equívoco de compor frases frouxas, sem a magicidade da elaboração, pois ele não 

perde de vista o fato de que o real não é meramente copiado, mas recriado. O 

coloquialismo, portanto, deixa de ser a transcrição exata de uma frase ouvida na rua, 

para ser a elaboração de um diálogo entre o cronista e o leitor, a partir do qual a 

aparência simplória ganha sua dimensão exata. (SÁ, 2005, p. 11). 

Uma vez colhidas tais considerações, no próximo passo, iremos nos concentrar na 

crônica de Antônio Girão Barroso – ocasião em que constataremos que simplicidade não 

desemboca em perda dos fios que compõem as incursões artísticas, bem como 

demonstraremos da extrema intimidade do escritor com os ingredientes naturais a esse gênero. 

E mais: perceberemos que, mesmo discorrendo sobre um tempo e um espaço razoavelmente 

distante de nossa contemporaneidade, o texto conversa sua atualidade, especialmente quando 

dá conta de valores eternos e tão caros a todos nós, pois somos criaturas de carne e osso, sob a 

pele da sensibilidade. 

 

4.4 Leitura da crônica 

 

Antônio Girão Barroso, em seu texto, sob o título “Fortaleza”, comporta os 

elementos-chave relativos ao gênero. A composição, logo em seu início, apresenta um diálogo 

fictício com o leitor: “– é o que me dizem, mas será mesmo verdade?” (primeiro parágrafo), 

seguido este por nota finas de humour, pois, ao dirigir-se à cidade de Fortaleza, recompondo 

seus tempos d’antanho, refere-se à presença, na “vila ou vilarejo”, de indígenas “não tanto 

perigosos, porém de qualquer jeito tu punhas as tuas barbas de molho, barbas que mal 

nasciam, se é que era homem – mas tu és simplesmente uma mulherzinha cheia de dengues”, 

(primeiro parágrafo) encantos que mais ainda agora o fascinam. 

No segundo parágrafo, ainda recuando no tempo, lamenta pouco conhecer da 

história da cidade: “haveria a praça que seria do Ferreira (teu palpitante coração)?”; depois, 

recupera, numa preciosa e hilariante caricatura, uma das personagens mais emblemáticas do 
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centro da cidade: “o boticário malicioso e enérgico, sentado à porta de sua farmácia”, cujo 

prédio, hoje, está tombado como patrimônio histórico e arquitetônico. Sucedem-se as 

interrogações ao suposto leitor: “quem poderia dizer com certeza?”; “como é mesmo que 

diziam?”, numa alusão maliciosa às narrativas populares que se passavam “naquelas ribeiras”, 

sob o luar ou o brilho das estrelas. Dos longes, assoma um “marzão lindo”, que, guardião da 

cidade, desvia a rota dos navios belicosos, por isso estes “jamais incomodaram os nossos 

avós”, configurados em tom coloquial –“uma dureza” – e numa intertextualidade implícita 

com o poeta Gonçalves Dias: “grandes na guerra e maiores ainda na paz...”
23

. 

No terceiro parágrafo, os olhos do cronista percorrem, em tempo real, o 

crescimento das ruas da cidade – “apenas o mar por limite” – e ensaio o desejo de recontar, 

passo a passo, os trezentos anos de Fortaleza; entanto, num tom quase de lamento, afirmar ser 

do “sertão”, nada saber sobre as “estranhas aventuras”, pois, quando conheceu a cidade, ela já 

perdera o ar primaveril, já se preparando para ser “uma cidade grande ou mesmo uma grande 

cidade”; e, servindo-se mais do recurso da prosopopeia do que do metonímico, aproxima a 

imagem de Fortaleza da de uma mulher, “dessas que recebem o forasteiro com muita doçura e 

alguma sedução, ai de nós”. Registra mais um sinal de progresso: a presença dos bondes – 

mas sem perder a graça dos cortejos de salão: “vi um parado, meu bem, e achei aquilo um 

espetáculo”. 

No quarto parágrafo, os bondes são o motivo central. Contrastando o passado e o 

presente, define como “grosseirão” qualquer um que “falar em bondecos”, pois “eles eram 

úteis”, atrativos, “e não chegavam a ser feios”. A partir do uso desta lítotes
24

, enumera os tons 

das cores dos bondes, de onde exalavam simpatia. Ironiza os ônibus de hoje, “nem é bom 

falar”. Volta ao passado: “Onde os currais havidos antigamente?”. Numa apóstrofe, saúda, em 

tom de lamento, o irromper-se do “primeiro arranha-céu que se levantava ali onde fora o Café 

Riche!”, numa clara alusão à substituição do feudalismo aristocrático pelo capitalismo 

anônimo. Por fim, parece procurar o que já não mais enxerga: “E os bondes, os bondes...” 

                                                
23   No poema I Juca-Pirama, no Canto I, em suas três primeiras estrofes, dissemina-se esta ideia , aqui retomada 

por Antônio Girão Barroso, num processo de recolho: “No meio das tabas de amenos verdores, / Cercadas de 

troncos — cobertos de flores, / Alteiam-se os tetos d’altiva nação; / São muitos seus filhos, nos ânimos 
fortes, / Temíveis na guerra, que em densas coortes / Assombram das matas a imensa extensão. /// São rudos, 

severos, sedentos de glória, / Já prélios incitam, já cantam vitória, / Já meigos atendem à voz do cantor: / São 

todos Timbiras, guerreiros valentes! / Seu nome lá voa na boca das gentes, / Condão de prodígios, de glória e 

terror! ///As tribos vizinhas, sem forças, sem brio, / As armas quebrando, lançando-as ao rio, / O incenso 

aspiraram dos seus maracás: / Medrosos das guerras que os fortes acendem, / Custosos tributos ignavos lá 

rendem, / Aos duros guerreiros sujeitos na paz.” (Cf. http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/ 

GoncalvesDias/Juca-Pirama). Consulta em 3/03/2017. 
24   Figura que combina, frequentemente, num eufemismo, a ênfase retórica com a ironia, não raro sugerindo 

uma ideia pela negação do seu contrário. 

http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/GoncalvesDias/Juca-Pirama/
http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/GoncalvesDias/Juca-Pirama/
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Como é natural ao gênero crônica, Antônio Girão Barroso constrói seu texto num 

entrecruzamento de fios, como algo que parece desestruturado, solto, com digressões 

inerentes às conversas informais. Assim, no quinto parágrafo, a memória refaz a imagem de 

um “sobradão de não sei quantos andares” e, de modo mais incisivo, a de uma “bela 

madrugada” quando acordou sob a invasão de um “fogão” (a busca pelo coloquial impediu o 

autor de empregar o termo “fogaréu”), que lhe invadia o quarto de dormir; então passou “a 

compreender que grande coisa é o fogo”. Tal incidente – afirma – fez o Governo criar o 

“Corpo de Bombeiros”. Louva a coragem dos “bravos homens que jogam tudo contra as 

chamas” e, em contraponto, ironiza a sucessão vertiginosa de “muitos e muitos prédios novos, 

altos”, realçando que estes são “altos também nos preços, não há de ser nada”, temendo, 

ainda, que, por causa desses edifícios, venha um dia, “alguém por aí, doente de eloquência” 

chamar Fortaleza de “New York do Nordeste”. Agora, seguindo a trilha das digressões, volta-

se para a cidade-mulher: “Aí, Fortaleza, te digo como o poeta, ‘só suspirando’”
25

; porém, não 

um “vago suspiro triste”, tampouco o que se direciona às coisas ainda não realizadas. E 

explica-lhe a atitude: “Pois eu acredito em você, perdoe o tratamento. Se não acreditasse, 

sumiria daqui como um animal que foge sem dar a mínima, você percebe, satisfação?”. 

Encerra este quinto parágrafo com o surrealismo lírico de um verdadeiro achado poético: 

“Fortaleza, você está grávida meu bem?” 

O sexto parágrafo tem como abertura uma metáfora, fruto de raro poder de 

percepção: “Cidade-quase-lapinha”, pois vista de um avião: “uma noite eu te vi do alto”. A 

intertextualidade com o romance Iracema, de José de Alencar – “longe de pensar em morrer 

sem ver de novo a carnaúba, e na fronde da palmeira a jandaia cantando” – descortina a vista 

aérea da cidade: “o mundo que você é, de casas, de quintais, de praças e de ruas”. 

Maravilhado, o cronista, a princípio, duvida do que se alarga a seus olhos, para então 

reconhecer: “você é grandezinha mesmo”. Mais uma vez emerge a figura do mar, “com quem 

você ensaiou – a tremenda ousadia – um impossível jogo de empurra”, numa alusão ao 

deslocamento da cidade do centro em direção à costa: “ó cem por cento cidade marítima”, 

pois, a rigor, a povoação de Ceará se deu do sertão para o praia.  

                                                
25  Nesta passagem, ‘só suspirando’, Antônio Girão Barroso estabelece uma intertextualidade com o poema 

“América”, de Carlos Drummond de Andrade: “Sou apenas um homem. / Um homem pequeno à beira de um 

rio. / Vejo as águas que passam e não as compreendo. / Sei apenas que é noite porque me chamam de casa. / 

Vi que amanheceu porque os galos cantaram. / Como poderia compreender-te, América? / É muito difícil. / 

Passo a mão na cabeça que vai embranquecer. / O rosto denuncia certa experiência. / A mão escreveu tanto, e 

não sabe contar! / A boca também não sabe. / Os olhos sabem – e calam-se. / Ai, América, só suspirando. / 

Suspiro brando, que pelos ares vai se exalando”. (ANDRADE, op. cit., p. 155). 
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No sétimo parágrafo, Antônio Girão Barroso explicita, numa apóstrofe, o poder de 

sedução de Fortaleza: “Ó cem por cento Cidade-mulher”, cantada por poetas e por seresteiros 

– estes, por conta das mudanças dos tempos, já mais raros, já que poucos são os que insistem 

em “vagabundar por tuas ruas nítidas e vazias, largando a voz no mundo aos acordes de algum 

violão que sobrou”, sob o alabastro do luar, “sim, ‘a lua mais bonita que Deus fez’”
26

. O luar 

se espalha por sobre a cidade como a ironizar a precária iluminação pública: “econômica lua 

com quem uma vez os teus administradores fizeram um incrível contrato”. Assim, num tempo 

em que “vagar de madrugada não era proibido”, os enamorados podiam rondar a casa das 

amadas, as “felizes namoradas, que assim despertavam para o amor, aos primeiros remansos 

de sono”. Neste sétimo parágrafo, mais uma vez deparamos, com nitidez, a natureza 

fragmentada do gênero crônica, numa multifacetação de assuntos. 

O oitavo parágrafo é ainda bem fragmentado. Ao processo de verticalização da 

cidade – “você sobe nos arranha-céus de cimento armado” – corresponde, também, o 

surgimento de novos bairros, de moderna arquitetura, “o orgulho das burguesinhas tão pouco 

burguesas que vivem nas suas casas onde há silêncio e não há claridade”. Ora, nesta 

passagem, o cronista alude ao entrelaçamento entre a ordem médica e a norma familiar – 

elementos de controle do comportamento moral e social, vivenciado, especialmente, na classe 

burguesa. A isto, segue-se o jogo de contraste entre a classe operária – a cidade é uma 

sucessão de fábricas –, “sonhando com o comunismo” e a hipocrisia religiosa da classe 

dominante: “Fortaleza de Quase Todos os Santos, pecadora cidade”. Em meio ao cinema, a 

nova diversão moderna, multiplicam-se as casas de comércio. O cronista faz, por fim, o 

registro da primeira loja de departamentos – a “4$400” –, o limiar da influência da cultura 

americana entre nós, iniciada com a presença dos norte-americanos na cidade por conta da 

Segunda Guerra Mundial: “fizemos juntos a guerra contra um certo senhor chamado Hitler”. 

O último parágrafo desvela a cidade “das letras e das artes”. Como os jovens em 

geral, Antônio Girão Barroso ironiza: “duas academias que não funcionam, graças ao bom 

Deus...”; mas perdoa a maneira provinciana da “cidade que imita o Rio”, com seus 

“borborinhantes cafés que um dia se chamavam Art Noveau e Glória”. Por fim, fingindo 

debulhar, bem baixinho, um segredo no “ouvido” da cidade, “para que o estrangeiro não 

                                                
26   Esta citação é um verso de Yáco Fernandes, extraída do poema “Alegria de Fortaleza”: “(Cidade aumentativo 

das !apinhas / Que meus olhos ingênuos de menino / Cobiçavam, gulosos e encantados, / Nas festas do Natal 

de Jesus): / Canções de sol nas ruas paralelas, / Onde o vento trauteia barcarolas: / Prazer d'água cantante dos 

repuxos, / Onde bailam milhares de arco-íris;  / Risadas infantis das passaradas; / A longa sombra das 

mangueiras calmas / Nos bairros sonolentos e calados/ Que meus pés de criança percorreram; / Quietas 

recordações de instantes bons; / Rumores amigos de vidas felizes; / A lua mais bonita que Deus fez. 

(FERNANDES, 1957, p. 31-2). 
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saiba”, revela o gosto fortalezense de falar mal da “vida alheia”. Fecha magistralmente a 

crônica, com um recurso de circularidade: “Ai, Fortaleza, cidade-sorriso, só suspirando!”. 

Nesta crônica exemplar, Antônio Girão Barroso, à semelhança de um guia, 

palmilha os mais diversos espaços da cidade de Fortaleza, através de tempos do longe e do 

hoje, como se elaborasse um retrato sentimental e lírico da aniversariante. Exímio cronista, 

conhecia bem as entranhas do gênero; por isso mesmo, explora a prosa poética, conversa com 

o leitor como se ambos estivessem, em cadeiras de balanço, sob o açoite do vento, a 

vislumbrar a paisagem de um desses convidativos alpendres de alguma casa de tantos avós. E 

não falta, neste contexto, sequer a voz das palhas a anunciar que também há música, bem 

como o redemoinho de folhas secas – o manto semovente dos mistérios.  

 

4.5 Empreendimentos do biografado: o Grupo CLÃ, o Grupo SIN, e o Salão de Abril – 

revisitados de modo mais ilustrativo 

 

4.5.1 O Grupo CLÃ 

 

 Imagem 10 – Membros do Grupo CLÃ 

 
 Fonte: Jornal Diário do Nordeste. 
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A Implantação definitiva do movimento modernista no Ceará deveu-se ao Grupo 

CLÃ, surgido na década de 40 do século XX. Sânzio de Azevedo (1976), em Literatura 

cearense, aponta, como acontecimento orientador deste movimento, a ideia de um congresso 

– o mais original dentre os já ocorridos: 

Tratava-se do I Congresso de Poesia do Ceará, organizado, em 1942, por Mário de 

Andrade (do Norte), Antônio Girão Barroso, Aluísio Medeiros, Otacílio Colares, 

Braga Montenegro, Eduardo Campos e outros, e ao qual aderiu um escritor já 

maduro, de outra geração, Joaquim Alves. [...] Aliás, quanto ao designativo de Clã, 

nada podemos afirmar com absoluta segurança.  Antônio Girão Barroso, 

(componente do grupo, como Braga Montenegro), falou-nos da existência, em São 

Paulo, de um Clube dos Artistas Modernos, cuja sigla CLAM teria inspirado a do 

grupo cearense. (AZEVEDO, 1976, p. 427-8). 

Esclarece-nos, no entanto, que este congresso não se encerrou normalmente, de 

acordo com os trâmites que, em geral, orientam tais empreendimentos culturais, “em virtude 

de um quebra-quebra resultante da guerra”
27

 (p. 428); revela-nos, ainda, uma curiosidade: “É 

interessante lembrar que, em protesto por se fazer um congresso de poesia em dias tão 

conturbados, organizou-se na cidade do Crato um Congresso Sem Poesia” (p. 428). 

Sânzio de Azevedo (1976) considera que o Grupo CLÃ atingiu sua maturidade 

por volta de 1946, tanto pela edição de obras – hoje, clássicos da Literatura Cearense: Face 

Iluminada, de Eduardo Campos; Os Hóspedes, de Antônio Girão Barroso, Aluísio Medeiros, 

Artur Eduardo Benevides e Otacílio Colares –, quanto pelo surgimento do Número 0 da 

Revista Clã, sob a direção de Antônio Girão Barroso, Aluísio Medeiros e João Clímaco 

Bezerra, cujo lançamento se deu de forma experimental. O Número 1, sob a direção de Fran 

Martins, seria editado, dois anos depois, em 1948. 

Sobretudo eclética, singrando gêneros os mais diversos – poesia, conto, romance, 

teatro, ensaios, crítica, crônica e artigos –, a Revista CLÃ (1946 a 1957), em seus 29 números, 

é hoje importante documento para a configuração de uma experiência social, política, 

econômica e cultural da cidade de Fortaleza. Como ilustração, mas, ao mesmo tempo, fazendo 

o papel de síntese sobre o Grupo Clã, é o próprio Antônio Girão Barroso quem assim se 

expressa, num artigo, sob o título “Esse tal de Grupo Clã”: 

A matriz terá sido uma trinca de poetas, Aluízio Medeiros, Otacílio Colares e este 

que vos fala. Em 1941, preparamos um voluminho de poemas, chamado Triângulo 

de poesia, e mandamos para o I Congresso de Poesia do Recife que se realizou 

naquele mesmo ano e do qual participaram, entre outros, Willy Lewin, poeta e 

crítico, Vicente do Rego Monteiro (V. do R.), pintor e poeta um tanto surrealista, 

Mauro Mota, poeta e jornalista, o João Cabral de Melo Neto, poeta, sobretudo poeta, 

                                                
27 Cf. ALENCAR, Op. cit., nota. 
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cuja tese, apresentada na ocasião, tinha esse nome engraçado – “Considerações em 

torno do poeta dormindo”. Essa trinca juntou-se no ano seguinte com outros poetas e 

prosistas ditos novos, além de pintores como Bandeira, Baratta, Aldemir, Barboza 

Leite etc., e resolveu fazer também um Congresso de Poesia em Fortaleza, o que 

realmente aconteceu em agosto de 42, o Brasil em vésperas de entrar na guerra por 

causa do afundamento dos nossos navios. Um intelectual (era assim que se dizia na 

época) vindo do Modernismo, Mário Sobreira de Andrade, o Mário de Andrade (do 

Norte), como se assinava literalmente, aderiu ao movimento e, devido naturalmente 

ao seu valor e prestígio, praticamente passou a liderá-lo, tendo sido inclusive o autor 

do manifesto de lançamento do Congresso, lido na sessão de instalação, 

futuristicamente quase de costas para o público, pelo então pouco conhecido 
Eduardo Campos, nesse tempo se exercitando mais na poesia do que no conto. (Mas, 

trabalhador infatigável, já no ano seguinte estreava em livro com o volume de contos 

Águas mortas). 

Esse I Congresso de Poesia do Ceará, no qual, além de Eduardo Campos, foi 

“lançado” igualmente outro jovem intelectual, o poeta Artur Eduardo Benevides, 

marca o verdadeiro nascimento do Grupo Clã, ou seja, do pessoal que passou a atuar 

em volta das Edições Clã e da revista do mesmo nome, cujo número inaugural (0, de 

experiência) data de dezembro de 46, depois da realização do I Congresso Cearense 

de Escritores, quando o grupo já estava perfeitamente ou quase definido. (Sem 

dúvida, a expressão “Grupo Clã” é tautológica, mas pegou, implícita nela, a 

preposição “de”). Houve o seguinte: numa das reuniões do Congresso de Poesia, 
alguém sugeriu a criação de uma pequena editora, logo designada Clã, mais 

precisamente Clan, Editora Clan assim com n no final, por força da ortografia 

dominante. 

Agora, por que esse nome? A explicação não deixa de ser complicada. Trata-se de 

criar aqui um Clube de Arte Moderna, cujas letras iniciais formariam a sigla Clan, 

assunto tratado em reunião havida antes do Congresso no escritório do Prof. Olavo 

de Oliveira, presentes o filho deste, Raimundo Ivan, então entrosadíssimo com 

poetas e pintores, este escriba, Mário Baratta e outros. Coincidentemente, Baratta, 

no momento, sugeriu a estruturação (não apenas a simples formação) de um núcleo 

de artistas e intelectuais novos, exatamente com o mesmo nome, para indicar 

“grupo”, tendo em vista, é claro, o seu significado, encontrável em qualquer 
dicionário. 

Esse Clube de Arte Moderna nunca foi sequer criado. Mas surgiu a Editora “Clan”, 

denominação mudada depois para Edições Clã, (durante algum tempo, em forma de 

cooperativa: Cooperativa Edições Clã Ltda.), e, em fevereiro de 46, o Clube de 

Literatura e Arte, assim denominado para coincidir com as três letras da sigla, 

ausente apenas o til do a... E a revista, no fim desse mesmo ano, como já foi dito. 

(Observe-se que, antes de sair o seu nº 1 em 1948, já agora sob a direção de Fran 

Martins, Clã chegou a circular – só uma vez – como jornal, tendo à frente Aluízio 

Medeiros. Outra observação: para promover a venda das edições Clã, chegou a 

funcionar também um Clube do Livro, que deu resultados que, ainda hoje, podem 

ser considerados positivos, até porque as tiragens eram pequenas. E ainda: ao lado 

das Edições Clã, propriamente ditas, saíram também vários livros sob a chancela da 
revista, alguns como “separatas”).  

O primeiro lançamento das Edições Clã foi, na verdade, uma plaqueta – Três 

discursos, de Eduardo Campos, Mário Sobreira de Andrade e AGB, publicada em 

1943. Em seguida, no mesmo ano, o já mencionado Águas mortas, de Eduardo 

Campos, e Escola Rural, de Mário, que era formado em Agronomia. Esses 

lançamentos prosseguiram ao longo de muitos anos, livros e mais livros numa 

verdadeira torrente, se levarmos em conta as precaríssimas condições do meio. 

Outros nomes a citar: Antônio Martins Filho, Braga Montenegro, recentemente 

falecido, João Clímaco Bezerra, o saudoso Joaquim Alves, José Stenio Lopes, Lúcia 

Martins, Milton Dias, Moreira Campos, Mozart Soriano Aderaldo. Por último, uma 

vez que foram incorporadas ao grupo, Cláudio Martins, Durval Aires e Pedro Paulo 
Montenegro. Incorporados oficialmente, como se costuma dizer nas nossas rodas 

(BARROSO, 1981, p. 7-8). 
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Numa entrevista, por mim conduzida, cujos fragmentos já foram postos na parte 2 

deste trabalho, assim Antônio Girão Barroso discorreu sobre sua experiência no Grupo CLÃ: 

Sem querer ser modesto, só uma questão de contar a história como ela, realmente, 

aconteceu: tudo que existe com o nome Clã – e isto já foi dito, inclusive, pelo Fran 

Martins, Artur Eduardo Benevides, Moreira Campos, Eduardo Campos, dentre 

tantos –  tudo que existe, ou tem a minha marca ou estou por trás. Este grupo surgiu 

na ocasião do I Congresso de Poesia do Ceará, em 1942. Em 1943, saiu um livrinho 
chamado Três Discursos, escrito por Eduardo Campos, Sobreira de Andrade e por 

mim. Eu tinha vindo do Rio, já falei disso há pouco, e deram uma importância 

enorme a isso, um sujeito como eu... (Risos). Aí o Eduardo Campos imaginou uma 

homenagem a mim. Fez um discurso, o Mário outro, e eu agradecendo. Esse livro já 

saiu com a sigla das Edições Clã. Depois o Eduardo Campos, que fazia poesia, 

resolveu escrever pros ae lançou um livro de contos, Águas Mortas. O Mário 

publicou um livro, Escola Rural. Tudo com o selo Clã. E o grupo começou a 

crescer. Já tinha havido o Congresso de Poesia, proporcionando a formação do Clã 

(BARROSO, 1989, p. 1). 

Ao observarmos o período histórico do surgimento do Grupo CLÃ, e dentro deste 

o de sua Revista, constatamos a importância do I Congresso de Poesia do Ceará, organizado 

por Antônio Girão Barroso, Aluízio Medeiros e Otacílio Colares, em agosto de 1942. O navio 

brasileiro Baependi, tendo sido destruído por um torpedo disparado por um navio alemão, em 

plena costa brasileira, mais precisamente em Sergipe, levou o presidente Getúlio Vargas a 

declarar guerra à Alemanha. Por conta disso, o I Congresso de Poesia do Ceará foi realizado 

num momento conturbado, como já houvemos a oportunidade de relatar. Ali foram lançadas 

as sementes do Grupo CLÃ, e este pendoou, de modo pleno, a partir de 1946, com o 

lançamento do Número 0 de sua Revista.  

A edição de estreia, o número zero, viria à luz em dezembro de 1946. A 

apresentação / explicação trazia os nomes de Antônio Girão Barroso, Aluízio 

Medeiros e João Clímaco Bezerra. O endereço da redação era a Rua Gonçalves 

Ledo, 1138. Depois de justificar o atraso na publicação do prometido número 1, 
substituído por aquele número zero, os articulistas dão notícias da realização do I 

Congresso Cearense de Escritores, acontecido três meses antes, sob a presidência de 

Fran Martins. [...] O Congresso foi aberto na noite de 7 de setembro de 1946 no 

Salão Nobre do Palácio do Comércio, contando com ilustre audiência, participação 

ativa de mais de 60 intelectuais (LEAL, 2014, p. 57). 

A informalidade era a marca do Grupo CLÃ: nunca possuiu uma sede própria; as 

reuniões ocorriam na casa de Fran Martins. Eis a relação dos membros-fundadores: Aluízio 

Medeiros; Antônio Girão Barroso; Antônio Martins Filho; Artur Eduardo Benevides; Braga 

Montenegro; Eduardo Campos; Fran Martins; João Clímaco Bezerra; José Stênio Lopes; 

Lúcia Fernandes Martins; Milton Dias; Moreira Campos; Mozart Soriano Aderaldo; e 

Otacílio Colares. 
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4.5.2 A Revista CLÃ 

 

Imagem 11 – Diversos números da Revista CLÃ 

   

   

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A Revista Clã, nº 0, foi publicada em dezembro de 1946, sob a direção de Antônio 

Girão Barroso, Aluízio Medeiros e João Clímaco Bezerra. Anunciava-se, àquela ocasião, 

como um periódico trimestral, comportando as seguintes singularidades: a) todas as 

colaborações deveriam sempre ser solicitadas pelos diretores, portanto, não seriam aceitas por 

outra maneira; b) a crença firme em sua periodicidade fazia-se presente no anúncio de 

assinaturas: Cr$ 32,00 por um ano; e o número avulso, com o valor de Cr$ 8,00. 

No texto de abertura, lemos um capítulo do romance “Não há estrelas no céu”, de 

João Clímaco Bezerra (p. 3-11); no segundo texto, um ensaio de Braga Montenegro, tratando 

de literatura estrangeira, sob o título “Convite à leitura dos contos de Joyce” (p. 12-16); no 
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terceiro texto, um ensaio de Afonso Banhos, intitulado “Metafísica existencial” (p. 17-18); 

seguem-se poemas de Sheewood Anderson, “Canção da primavera”, sob tradução de Matos 

Pereira (p. 19), “Temporal propício”, de Gastão Justa (p. 20), “O intocado da vida”, de Mozart 

Soriano Aderaldo, (p. 20-21), “Dois sonetos” de Xavier Vieira (p. 21-22) e “Pela Espanha”, 

de Humberto Teles (p. 22); a seguir, sem assinatura, um texto-documento: “O I Congresso 

Cearense de Escritores” (p. 23-25); depois, uma leitura crítica do livro “Os Hóspedes”, 

assinada por Antônio Santos – pseudônimo de Antônio Girão Barroso (p. 26-32); o próximo 

texto, sob o título “A linha reta”, um ensaio sobre cinema enquanto gênero artístico, é 

assinado por Antônio Girão Barroso (p. 33-37), com um apêndice nada convencional, “Um 

episódio de ‘Greve’”, que reproduziremos para que possam constatar a posição arrojada da 

Revista CLÃ: 

A lista de tomadas que se segue é a reprodução do episódio final completo do 

primeiro filme de Eisenstein. Este exemplo de avançada concepção de montagem, 

frequentemente citado, não tem sido comtemplado nas telas dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, e sua publicação dessa forma pode ter interesse. As abreviações técnicas 

empregadas aqui e nos fragmentos de guias que se seguem são as seguintes: 

Primeiro plano (p.p.), Plano médio ou americano (p.m.), Plano distante ou 

panorâmico (p. 1). 
1 – A cabeça de um touro escapa do quadro pela parte superior, esquivando-se do 

facão do carniceiro dirigido contra ele. 

2 – (p.p.) A mão empunhando o facão golpeia violentamente; saindo do quadro pela 

linha inferior. 

3 – (p. 1) 1.550 pessoas descem de um monte: de perfil. 

4 – 50 pessoas se levantam do solo com os braços para cima.  

5 – O rosto de um soldado apontando. 

6 – (p.m.) Uma descarga de fuzis. 

7 – O corpo convulso do touro roda (a cabeça fora do quadro). 

8 – (p.p.) As patas do touro se contraem convulsivamente. Os pesunhos golpeiam 

um charco de sangue.  
9 – O ferrolho de um fuzil. 

10 – A cabeça do touro é atada a um banco com uma corda. 

11 – 1000 pessoas passam correndo ante a câmara.  

12 – Detrás dos matagais aparece uma cadeira de soldado. 

13 – (p.p.) A cabeça do touro agoniza sob golpes invisíveis (os olhos vão ficando 

virados). 

14 – Uma descarga (p. 1) vista por detrás das costas dos soldados. 

15 – (p.m.) As patas do touro são atadas, numa preparação para esquartejá-lo.  

16 – Pessoas que sobem por um penhasco. 

17 – A garganta do touro é aberta, e o sangue jorra. (BARROSO, 1946, p. 35). 

O editorial, sob o título “Política”, assinado por “A Direção”, sintetiza a postura 

ideológica dos integrantes da Revista (p. 37); o último texto, assinado por Stênio Lopes, trata 

de política partidária: U.D.N. versus P.S.D. 
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Esta síntese da Revista Clã, nº 0, espelha o ecletismo que iria caracterizá-la até o 

seu último número – 29 –, datado de agosto de 1988, embora a capa indique outra data: 

dezembro de 1988. 

 

4.5.3 O Grupo SIN 

 

Publicada semestralmente, sob a responsabilidade dos Departamentos de 

Literatura, Letras Vernáculas e Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da 

Universidade Federal do Ceará, a Revista de Letras (1993) realizou uma edição comemorativa 

dos 25 anos de fundação do Grupo SIN, com a seguinte dedicatória: “Ao poeta Antônio Girão 

Barroso, primeiro professor de poesia de quase todos nós”. 

O Grupo SIN teve vida breve – apenas um ano –, tendo se dissolvido, por um 

lado,  por causa das discordâncias ideológicas de seus membros; por outro, pelas 

consequências da edição, pela ditadura militar e civil, do AI-5, uma vez que este tornava 

agrupamentos políticos, culturais ou literários sob suspeição subversiva: 

O SIN poético viu-se, pois, diante do Não político. Verdade que seus componentes, 

de um modo geral, nunca se empenharam pra valer em atividades politicamente 

revolucionárias. Alguns não passaram de simpatizantes do Partidão ou de qualquer 

outra facção mais ou menos radical. Seu compromisso foi mesmo com a palavra 

poética. Todos, fundamentalmente líricos, por maiores que tenham sido as 

veleidades revolucionárias de um Pedro Lyra, de um Roberto Pontes ou de um 
Barros Pinho (o único, aliás, a se dedicar profissionalmente à oposição política, 

como vereador e deputado estadual). Embora em seus poemas chegassem a 

denunciar a problemática social do País e as injustiças do Capitalismo, os poetas 

Sincréticos, repito, foram e continuaram sendo medularmente líricos. 

Basta atentarmos para a dedicatória desta antologia ao poeta Antônio Girão Barroso, 

‘o professor de poesia de todos nós’. Ora, o Girão foi o poeta mais nefelibata que 

conheci nesta Fortaleza ‘grávida’ como ele diria, de poesia e tristeza. Boêmio por 

natureza, o poeta sonhava – como confessaria num artigo à Revista Clã – ‘em passar 

a vida voando por cima dos muros’. Não satisfeito, costumava afirmar que sua 

‘prática era teórica’. Poderia, pois, alguém ser mais desligado da necessidade de uma 

práxis revolucionária ou de uma intervenção política na realidade? (ESPÍNOLA, 

1993, p. 11). 

O Grupo SIN foi formado exclusivamente por poetas: Adriano Espínola, Barros 

Pinho, Eusélio Oliveira, Horácio Dídimo, Leão Júnior, Leda Maria, Linhares Filho, Pedro 

Lyra, Roberto Pontes e Rogério Bessa. Estes, então, jovens poetas tiveram na figura de 

Antônio Girão Barroso o acolhimento para os seus iniciantes passos na literatura cearense. 

Embora houve entre seus membros, os que se dedicariam, também, à crítica literária e ao 

ensaio acadêmico – especificamente no campo das letras –, o cerno dessa agremiação literária 

concentrava-se no cultivo da poesia. 
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4.5.4 O Salão de Abril 

 

O Salão de Abril, em sua abertura, contou com a participação de grandes artistas 

plásticos que, à época, dominavam a cena da produção pictural em nosso Estado: Antônio 

Bandeira, Adelmir Martins, Jean Pierre Chabolz, Mário Baratta, Raimundo Cela, dentre 

outros. Estrigas (1983), em seu estudo acerca das artes plásticas entre nós, assim se expressa: 

O Salão de Abril teve início em 1943. Foi uma inciativa, e promoção, da União 

Estadual dos Estudantes, através dos seus diretores: Raimundo Ivande Oliveira 

(presidente), Aluízio Medeiros e Antônio Girão Barroso. Estes três universitários, 

intelectuais jovens, na Época, ao retornarem de um congresso, no Sul, 
desenvolveram a ideai, despertada no contato com o meio mais evoluído, de 

promoverem um salão de artes plásticas em Fortaleza. (ESTRIGAS, 1983, p. 38). 

A criação deste empreendimento cultural espelha bem o espírito sempre em 

renovação de Antônio Girão Barroso. Ainda que se dedicasse, sobretudo, às letras, 

compreendia a natureza múltipla das artes. Antes de atingir a maturidade e de receber o 

acolhimento institucional, o Salão de Abril sofreu grandes dificuldades. Mesmo assim, as 

sucessivas edições fortaleceram o prestígio do Ceará nas artes plásticas, bem como 

possibilitou o intercâmbio entre os artistas daqui e os de outras plagas brasileiras. 

Quando de sua quarta edição, Antônio Girão Barroso publicou, no jornal Correio 

do Ceará, na Coluna Artes & Letras, em 1 de abril de 1948, um artigo, cujos parágrafos finais 

serão aqui reproduzidos: 

Às vésperas do IV Salão de Abril é oportuno chamar a atenção do povo de Fortaleza 

para a sua realização, fruto de um grande esforço que precisa ser compreendido e, 

acima de tudo, compensado largamente. Sim, porque o trabalho estafante de 

pintores, desenhistas e escultores dirige-se principalmente ao público, ao espectador 

anônimo que, se postando diante de um quadro, para admirá-lo ou mesmo apontar 

defeitos, pode perfeitamente, com esse gesto simples e muitas vezes cordial, servir 

de estímulo ao seu autor, tanto mais se depois – oh, desculpem-me a indiscrição – 

resolver adquirir o trabalho, o que é uma forma positiva e indubitável de mostrar o 

seu interesse pelas artes plásticas... 

Este ano, com a convergência de artistas de várias tendências, escolas e gêneros, o 

problema de aquisição de trabalhos será de facílima solução, sobretudo porque, os 

preços sendo os mais razoáveis possíveis, custará pouco ao amador fazer suas 
escolhas. Com isso além de revelar bom gosto, estará ajudando em muito a pintura, 

o desenho e a escultura na Terra da Luz – mas será que nós somos mesmo a Terra da 

Luz? (BARROSO, 1948, s/p). 

As intervenções de Antônio Girão Barroso, na cena cultural da cidade de 

Fortaleza, tornaram-se – acreditamos –, agora, mais robustas, a partir dos detalhes aqui 

recolhidos, através dos quais, a ação visionária – no sentido daquele que vê mais além – desse 

criador cearense pode, de maneira mais plena, ser descortinada. 
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5. A POESIA DE ANTÔNIO GIRÃO BARROSO 

 

5.1 O tecido poético 

 

   Imagem 12 – Capas das edições de poesias incompletas, de Antônio Girão Barroso 

   

  Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A poesia cuida, em sua essência, de tudo o que foge ao tempo e, assim, 

transcende, também, o espaço; o eu lírico, isto é, a voz poemática, é, a rigor, a própria 

condição do homem; por isso, tudo o que canta, as coisas com que se preocupa – emoções, 

sentimentos, conceitos –, enfim, o que se materializa no corpo do poema atravessa as eras e 

comporta em si o perene humano no drama da existência. 

Massaud Moisés (1967), na construção de sua teoria sobre a poesia, na qual 

estuda o poema, o eu poético, o tempo, o enredo, o espaço, a emoção e o pensamento, a 

linguagem poética em si, as questões do ritmo etc., ao concentrar-se na análise da emoção 

impressa no objeto literário, isto é, o próprio fenômeno poético, afirma: 

Espacialização do “eu lírico”, o fenômeno poético implica, necessariamente, a 

emoção e o pensamento. Tal vínculo, sobretudo no tocante à emoção, tem sido 

assinalado desde os primórdios da crítica e da teoria literária, ou seja, desde Platão, 

Aristóteles e Horácio (MASSAUD MOISÉS, 1967, p. 168). 

Nesse sentido, a leitura de Antônio Girão Barroso não pode livrar-se de uma 

contaminação afetiva, não obstante os rigores formais inerentes a esta investigação. O livro 
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Poesias incompletas
28

 (1994) abriga, possivelmente, toda a produção poética de Antônio 

Girão Barroso, compreendendo a reunião das seguintes obras: Alguns poemas (1938); Os 

hóspedes (1946); Novos poemas (1950); 30 poemas para ajudar (1964); e Universos (1972).  

À primeira vista, trata-se de um volume modesto, considerando-se a longevidade do poeta; no 

entanto, guarda, ao longo de suas páginas, não só uma preocupação com direcionamentos 

estéticos e estilísticos, mas o sumo de um discurso poético inventivo e desafiador, 

principalmente pela – aparente – simplicidade de que se reveste, uma vez que sintetiza a 

concepção de poesia como conhecimento, salvação, poder e abandono: “... ejercicio espiritual, 

es um método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea outro. Pan de los 

elegidos; alimento maldito” (PAZ, 1986, p. 13). 

O termo literatura – stricto sensu – refere-se, amiúde, às produções escritas (sem 

que as de compleição oral sejam totalmente desprezadas), mas portadoras de determinadas 

singularidades, oriundas de uma “elaboração especial da linguagem e na constituição de 

universos ficcionais ou imaginários” (SOUZA, 2009, p. 47); uma vez, quando não literários, 

os textos não levam em conta, na escolha do léxico, a significação; já os literários não 

prescindem da seleção e combinação das palavras. 

No âmbito da construção da poesia, entram ainda em cena o ritmo, a sonoridade, 

os sistemas de metrificação, os níveis sintáticos, as figuras de linguagem etc. Assim, mesmo 

possuindo uma unidade, oriunda de sua própria natureza, o poema, se motivo de uma análise, 

pode ser lido sob determinados ângulos. 

Goldstein (2008), ao expor as possibilidades de aprofundamento da leitura do 

poema, através de recursos fônicos e rítmicos, afirma que toda obra de abre possui uma 

unidade, e o poema não fugiria a essa exigência, pois a unidade resulta de características que 

são singulares a cada expressão artística: 

Ao analisar um poema, é possível isolar alguns de seus aspectos, em um 

procedimento didático, artificial e provisório. Nunca se pode perder de vista a 

unidade do texto a ser recuperada no momento da interpretação, quando o poema 

terá sua unidade orgânica estabelecida.  

Durante as etapas da análise, o leitor não deve perder de vista o horizonte da unidade 

do poema, no momento em que todos os aspectos devem ser relacionados uns aos 

outros, para a interpretação do texto como obra uma, coesa e coerente 

(GOLDSTEIN, 2008, p. 11). 

                                                
28  Neste trabalho, nós nos utilizaremos das três únicas edições que reúnem todos os poemas – pelo menos os 

que, até agora, tornaram-se públicos, através da impressão em livro –, de Antônio Girão Barroso; todas são 

obras póstumas, sob o título “Poesias Incompletas”, que se distinguem umas das outras pelos respectivos 

anos de publicação: PI (1994); PI (2005); PI (2014). 
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Assim, servindo-nos do método interpretativo, a partir do intrínseco literário, 

considerando, ainda, as relações intratextuais, intertextuais e recursos expressivos, 

palmilharemos a escritura de Antônio Girão Barroso, sem, no entanto, apegarmo-nos, 

rigorosamente, à ordenação cronológica de sua realização, vendo-a como um todo resultante 

de fragmentações. 

Proença Filho (2011), perscrutando as especificidades da linguagem literária, 

apresenta-nos, de modo detalhado, os elementos que a integram – a complexidade, a 

polissemia, a ênfase no significante etc: 

O texto literário como tal pode ser lido, criticamente, no nível de superfície ou de 

profundidade, considerada a polissemia que o caracteriza, com base em três 

enfoques: em função de sua relação com aspectos existenciais, destacados os 

processos cognitivos e éticos, e motivações nele configurados; podemos centrar a 

leitura nas dimensões sociais ou psicossociais que nele se fazem presentes, 

privilegiadas a relação entre a literatura e o social, a literatura e a história, a 

literatura e a cultura; podemos nuclearizá-la no diálogo intertextual, que privilegia 

influências. (PROENÇA FILHO, 2011, p. 17).  

Ressaltamos, ainda, não ser o leitor um agente passivo, de acordo com a acepção 

de obra aberta
29

 (ECO, 1988) – as inesgotáveis possibilidades de leitura –, tampouco a 

produção de um poeta um resultado intocável. 

Massaud Moisés (1967), depois de discorrer acerca do conceito de Literatura, da 

classificação dos gêneros, das fronteiras entre a prosa e a poesia, no momento de fincar uma 

“Teoria da Poesia”, esclarece aquela relação, a que antes nos referimos, entre o leitor e a 

poesia: 

Com efeito, o poema comunica ao leitor a poesia que existiu no poeta. Mas 

composto o poema, este passa, inclusive para o seu criador, a ser um meio de 

comunicação de um conteúdo que no poeta desapareceu ou se modificou 

precisamente para que o poema fosse criado. Desse modo, o poema encerra uma 

soma caleidoscópica de sinais, em que o poeta deposita uma carga emocional que 

ele próprio desconhecia possuir: escreveu o poema para saber, para “ver” o que 

estava sentindo. (MASSAUD MOISÉS, 1967, p. 90). 

Desse modo, a folha de papel funciona, tão somente, como depositária de uma 

voz, pela qual, na angústia ou no êxtase de seu silêncio, o poeta se sente percorrido. Expressá-

la, pois, sedimenta-se na espera de recebê-la sob a oferta de outras vozes: a dos leitores.   

 

 

                                                
29  Umberto Eco parte do princípio de que a obra literária, sendo, por natureza, ambígua, não comporta um 

universo fechado em si mesmo; assim, é sempre passível a múltiplas interpretações, mas a partir de um sólido 

rigor teórico, o que faz com que a atividade do crítico se torne um processo de reinvenção da obra em estudo.  
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5.2 Cenas cotidianas 

 

Imagem 13 – Ilustração do poema “Estação de Trem”, por Audifax Rios 

 
Fonte: Arquivo Familiar. 

 

Sob o título “Estação de trem”, surge o poema de abertura de seu livro de estreia, 

Alguns Poemas, de 1938.  Tal composição, por sua vez, não se encontra aí por acaso, pois, a 

partir da multiplicidade de seus recursos de construção, aponta a naturalidade com que o poeta 

tece os seus jogos de armar: laivos intertextuais, coloquialismo, registro de distorções 

fonéticas, bem como certa inércia espiritual a dissolver-se por conta da imaginação 

humorística: 

Lá-e-vem o trem 

lá-e-vem 

com seu apito tão fino 

vem danado pra chegá 

 

  Pacatú-b-a-bá 

  Paratú-b-a-bá 

 

Corre, menina 

teu pai chegou 

o trem das nove 

não já apitou? 
 

Banana seca é o pau que rola. 

 

Lá-e-vem o trem 

lá-e-vem 

com seu apito tão fino 

vem danado pra chegá 

 

  Pacatú-b-a-bá 

  Paratú-b-a-bá 
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        Donde vem esse povo? 

        Vem do Ceará! 

 

  Pacatú-b-a-bá 

  Paratú-b-a-bá 

 

Seu moço, me dê uma esmola 

pelo santo amor de Deus... 

 

Esse cego tá fazendo verso? 
 

O trem vinha puxando noventa 

Ah trem espritado! 

 

Um bando de colegiais 

tão fazendo sururu na vila.  

Tem um bebendo até cachaça 

o Acarape é tão perto 

cachaça é quase de graça 

contudo ele já gastou seiscentos reis... 

 
  Fiu... 

  O trem partiu 

  Pacatuba sumiu. 

(Mas que vontade de voltar...) 

   

  Pacatú-b-a-bá (BARROSO, 1994, p. 21-22). 

Em “Estação de trem”, do ponto de vista formal, há o livre emprego de versos 

longos e curtos, sem métrica regular, bem como a presença de rimas ocasionais, a 

dessacralização da linguagem por meio da fala matuta (“vem danado pra chegá” – aqui, 

estabelece uma intertextualidade com Ascenso Ferreira, poeta pernambucano
30

) e a 

exploração de recursos sonoros, como na aliteração (repetição de fonemas consonantais): “Ah 

trem espritado!”. 

Antônio Girão Barroso, à semelhança de Manuel Bandeira (a quem dedica esse 

poema, ressaltando a intertextualidade com “Trem de ferro”, do poeta pernambucano), sabe, 

muito bem, unir humour, calor humano e ritmos sugestivos. Se, em “Trem de ferro”, Manuel 

Bandeira sugere, a partir de trissílabos, aliterações e onomatopeias, a partida do trem e sua 

progressiva velocidade, até que este desapareça, sumindo pelos trilhos do sertão
31

; aqui, em 

                                                
30  Trata-se do poema “Trem de Alagoas”, onde se leem, nas duas primeiras estrofes, os seguintes versos: “O 

sino bate, / o condutor apita o apito, / solta o trem de ferro um grito, / põe-se logo a caminhar... /// – Vou 

danado pra Catende, / vou danado pra Catende, / vou danado pra Catende / com vontade de chegar.” (Cf. 

FERREIRA, 1995, p. 116). 
31  Leiam-se os versos de “Trem de Ferro”: “Café com pão / café com pão / café com pão /// Virge Maria que foi 

isso maquinista? /// Agora sim / café com pão / agora sim / voa, fumaça / corre, cerca / Ai seu foguista / bota 

fogo / na fornalha / que eu preciso / muita força / muita força / muita força /// Oô... / Foge, bicho / foge, povo 

/ passa ponte / passa poste / passa pasto / passa boi / passa boiada / passa galho / de ingazeira / debruçada / no 

riacho / que vontade / de cantar! /// Oô... / Quando me prendero / no canaviá / cada pé de cana / era um oficiá 

/ Oô... / Menina bonita / do vestido verde / me dá tua boca / pra matá minha sede / Oô... / Vou mimbora / vou 
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“Estação de trem”, o interesse reside na chegada do trem a uma cidadezinha (Pacatuba – CE), 

anunciada pela onomatopeia da primeira estrofe, pelo estribilho e pelos efeitos que a 

locomotiva produz nesse espaço, transformando-lhe “a vida besta”
32

. 

Ainda que não haja descrições do cenário, este se desenha por sugestões: a 

princípio, uma casa, onde a mãe lembra à filha a chegada do pai desta; e a interrogação: “o 

trem das nove / já não apitou?” nos revela que o trem funciona também como um cronômetro 

coletivo do lugar; por fim, a própria estação, também delineada por gestos e atitudes dos 

moradores: a oferta de iguarias (mariola); a mendigação (“Seu moço, me dê uma esmola / 

pelo santo amor de Deus...”) – nesse caso, o rogo, em redondilha maior, deu ao “moço” a 

sensação de que o “cego” fizesse “verso”, pois o metro de sete sílabas poéticas é o mais 

utilizado em cantorias: “Os poemas populares, portanto, são construídos de modo a valorizar a 

riqueza rítmica, a fim de que os versos soem de modo espontâneo.” (ANDRADE, 2002, p. 

47). O trem, então, muda a paisagem da cidade: incitam-se os colegiais; os botequins ganham 

mais vida; até que ele parte, desfazendo o sonho. 

Quanto à consciente exploração dos recursos expressivos, assoma o emprego 

reiterado de construções prosaicas, expostas pela naturalidade com que se utiliza de 

coloquialismos: “Corre, menina” (3ª estrofe); “Banana seca é o pau que rola.” (4ª estrofe); 

“Donde vem esse povo?” (7ª estrofe). 

Constamos, ainda, o cultivo do verso livre como recurso-chave do espírito 

modernista, principalmente em sua fase heroica e anarquista. Bastos (2004), num estudo 

sintético, mas proficiente, sobre os Estilos de Época no Brasil, detendo-se na gênese de nosso 

Modernismo, reconhece que:  

Todas as regras de versificação tradicionais foram postas de lado. O ritmo, por 

exemplo, tornou-se “psicológico”, pois não se pretendia mais à métrica, isto, à 

quantidade de sílabas (poéticas) de um verso, à regularidade dos acentos internos, e 
mesmo à medida das estrofes, deixando o leitor à vontade para estabelecer, por sua 

conta, as pausas, os tempos fortes, apenas de modo tênue guiado pelo verso. 

(BASTOS, 2004, p. 105). 

Em síntese: “As possibilidades musicais do verso livre residem na sensibilidade e 

na invenção.” (POUND, 1994, p. 96-97). Para Antônio Girão Barroso, os novos 

                                                                                                                                                   
mimbora / não gosto daqui / nasci no sertão / sou de Ouricuri / Oô... /// Vou depressa / vou correndo / vou na 

toda / que só levo / pouca gente / pouca gente / pouca gente...” (Cf. BANDEIRA, 1997, p. 236-237). 
32  O tema da “vida besta” aponta certa apatia ante o espetáculo da vida, fruto de um cotidiano marcado por 

desencantos e ausência de perspectivas, por uma inexaurível imobilidade, consoante os versos do poema 

“Cidadezinha qualquer”: “Casas entre bananeiras / mulheres entre laranjeiras / pomar, amor, cantar. /// Um 

homem vai devagar. / Um cachorro vai devagar. / Um burro vai devagar; /// Devagar... as janelas olham. /// 

Eta vida besta, meu Deus.” (Cf. ANDRADE, 1992, p. 21-22). 
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procedimentos artísticos, pregados pelos modernistas, orientariam, desde então, a sua poética, 

dissolvendo, ordinariamente, em seu discurso, as barreiras entre os gêneros literários e os 

registros de linguagem: “Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais / todas as 

construções sobretudo as sintaxes de exceção / todos os ritmos sobretudo os inumeráveis.”
33

 

(BANDEIRA, 1997, p. 207). Estando no ritmo o fulcro do poema, todo o poeta moderno deve 

nortear-se pelo princípio de que: “Todo ritmo verbal contém já em si mesmo a imagem e 

constitui, real ou potencialmente, uma frase poética completa.” (PAZ, 1972, p. 13). Por fim, o 

poema “Estação de trem” apresenta-nos um poeta de uma sintaxe inaugural, íntima do 

estranhamento. 

Regine Limaverde
34

 revelou-nos, em entrevista, que, dentre tantas lições de 

espanto, uma singrou da leitura deste poema, quando passou a vivenciar um contato mais 

grave com o discurso da poesia moderna; o poeta Artur Eduardo Benevides lhe apresentara o 

texto “Estação de trem”, e o ritmo, a graça, o coloquialismo, tudo isso a encantou. Despois, 

revelou-nos que manteve contato, pela primeira vez, com Antônio Girão Barroso, no ano de 

1982, quando de um Encontro de Literatura, com a Geração de 45, na cidade de Recife: 

Era também uma homenagem ao grande poeta pernambucano Joaquim Cardoso. 

Foram convidados daqui Antônio Girão Barroso e Artur Eduardo Benevides. Na 

época eu mal havia iniciado nas letras. Tinha publicado somente um livro que 

espremendo pode dar um pequeno sumo. Mas o Poeta Artur Eduardo Benevides 

queria me incentivar. Ele gostava de mim. Então me perguntou se eu queria ir no 

lugar dele. Claro que aceitei. E foi aí que conheci a mais fina flor da literatura 
brasileira. Por conta desse Encontro conheci Fernando Vianna, Nilo Scalzo, Mário 

da Silva Britto, Geir Campos, Jorje Medauar e tantos outros que já partiram e com 

os quais mantive amizade até que a misteriosa os levasse. Então, o Girão ficou meu 

amigo nessa viagem. Cantei muito “Relógio” para ele e muitas vezes fui deixá-lo em 

casa quando assim ele queria (informação verbal)35.  

Destaca, como legado da poesia de Antônio Girão Barroso aos poetas cearenses, 

dois postulados da fase heroica do movimento modernista – o verso curto e o linguajar 

coloquial: 

Todos nós assimilamos da geração que nos antecedeu essa história de não escrever 

mais soneto, não se preocupar em estar contando sílabas, mas colocando sentimento 

na poesia. A poesia pode até ter rima, mas não forçada. O rebuscamento da poesia 

dificulta a leitura. Numa era onde todos se comunicam por WhatsApp, não há 
sentido uma poesia de 10 páginas. Ninguém lê. É cansativa. Poema curto é o ideal 

para o recado ser dado. E acho que esse era o fazer poético do AGB.  O Girão era 

um poeta querido. Muito social, estava em todas as reuniões literárias. E não 

                                                
33 BANDEIRA, op. cit., 1997, p. 207. 
34 Poetisa, ensaísta, professora e membro efetivo da Academia Cearense de Letras. 
35  Informação fornecida por Regine Limaverde, em entrevista, a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza- CE, aos 

06 de outubro de 2015. 
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esqueça que ele era, além de poeta, jornalista, contista e atuava em todas as frentes 

literárias, portanto ele era “O literato”. Teve sua época, mas viveu a nossa também. 

Ele era moderno, jovem. E todos o respeitavam como homem das letras. Nós poetas 

temos uma acepção de poesia sempre parecida. A gente pensa que salva o mundo 

com palavras, a gente pensa que explode o coração do leitor com nossos versos. A 

gente tem um desencanto meio existencial como nesses versos do AGB “a vida 

todinha / eu passo dizendo / me acudam me acudam” (informação verbal)36. 

Para o ensaísta F. S. Nascimento
37

 (1994), foi Antônio Girão Barroso, “dentre 

seus contemporâneos e antecessores mais próximos, o mais determinado seguidor das 

correntes vanguardistas nacionais.” (NASCIMENTO, 1994, p. 13). Ressalta, ainda, que 

Antônio Girão Barroso, ao abrir caminhos aos que se encontravam ávidos por inovação, 

torna-se, portanto, “o mecenas dessa rapaziada fervorosamente criadora, participando dos 

movimentos literários locais e norteando a aplicação das sucessivas tendências vanguardistas 

desencadeadas no Rio de Janeiro e São Paulo” (p. 13). Como sedimentação deste juízo de 

valor, cita uma observação de Aluísio Medeiros acerca do modernismo cearense: 

Aqueles que fizeram e participaram do Movimento Modernista, quando atingiram 

certo grau de cristalização, quando chegaram a um determinado ponto passando 

consequentemente a ser aceitos, – ainda não pude atinar por quais motivos – lá 
estacionaram ou fugiram ou retrocederam e novamente passaram a pertencer às 

correntes de onde tinham provido (Crítica, 1ª Série, Edições CLÃ, 1947). 

Imutavelmente retilíneo e modernista até os momentos derradeiros de sua existência, 

foi, portanto, com essa bandeira que Antônio Girão Barroso ingressou na História! 

(p. 13). 

Aos 22 de dezembro de 1938, Carlos Drummond de Andrade enviou uma 

correspondência a Antônio Girão Barroso, na qual discorre sobre as impressões que nele se 

disseminaram por conta da leitura do livro Alguns Poemas
38

: 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                
36  Idem. 
37  Ensaísta, membro efetivo da Academia Cearense de Letras.  
38

  AGB: seu livro me consolou mesmo: pela sensação de esbarrar com alguma coisa realmente de poesia, 

depois de passar por um sem número de falsificações mais ou menos conscientes e infelizes, que enchem o 

mercado... Fiquei contente e querendo bem a Você. Não lhe escrevi isso antes por falta de tempo e talvez de 

educação. Mas seu nome ficou guardado, com simpatia e confiança. Não preciso dizer-lhe que espero 

grandes coisas de Você. Sua poesia está em começo. Ela pode ir longe, e se atingir o nosso povo (é o meu 

grande sonho: ver a poesia chegando ao povo!) então serei cem por cento seu admirador. Um abraço e votos 

amigos de CDA. 
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  Imagem 14 – Carta de Carlos Drummond de Andrade a Antônio Girão Barroso 

 
  Fonte: Arquivo Familiar.  

 

O tema do absurdo da vida, ante a consciência da solidão, é desenvolvido por 

Antônio Girão Barroso, em “O homem do guarda-chuva”, com versos livres e brancos, 

compondo uma única estrofe: 
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De pé, em silêncio, o homem, com o seu guarda-chuva 

espera que a chuva passe. 

Na verdade, a chuva é torrencial. 

Não fora isso, ele sairia pelas ruas 

e não ficaria assim, parado 

à espera de que a chuva passe. 

Na verdade, essa chuva nunca passará. 

é uma torrente sem fim 

há muito prometida por Deus. 

Mas o homem espera com o seu guarda-chuva 

que a chuva passe. 
Ali, de pé, em silêncio, ele ficará pelo tempo afora 

na dura expectativa da estiagem que não vem. 

Não fora essa chuva uma coisa prometida por Deus 

na sua infinita misericórdia. (p. 116). 

As lições extraídas dos acontecimentos banais sofrem, em Antônio Girão Barroso, 

uma transmutação, conduzindo-o a reflexões mais profundas sobre o estar-no-mundo, a que o 

leitor pode chegar, por meio direto ou por inferências. A celebração do cotidiano constitui um 

de seus grandes momentos, ensinando-nos a grandeza em colher a beleza das situações mais 

chãs. Através desta temática, Antônio Girão Barroso traduz, sem artificialismos, a poesia em 

seu estado mais puro, colhida das atitudes mais banais das experiências de vida. 

A imagem do “homem, com seu guarda-chuva” (v.1), e “De pé” (v.1), esperando 

o cessar da “chuva” (v.2), é uma espécie de escultura do estado de solidão: o “homem” (v.1 e 

v. 10), além de estático, mostra-se incomunicável: “Ali de pé, em silêncio” (v.12). Inferimos 

que, em última instância, o “homem” (v.1 e v.10), em sua espera, mergulhado “pelo tempo 

afora / na dura expectativa da estiagem que não vem” (v.12 e v.13), é, também, a 

representação icônica da multidão solitária, depositário de suas angústias e desencantos.  

Ressaltamos, ainda, que não nos é possível a identificação do espaço deste poema, 

pois se encontram dissolvidos quaisquer indícios da geografia ou da arquitetura. Não obstante 

“torrencial” (v.3), o homem, diante dessa chuva, permanece impassível: “de pé, em silêncio” 

(v.12). Nesse sentido, tudo se encaminha para um desfecho transcendental: “essa chuva” 

(v.14), uma vez promessa de “Deus / na sua infinita misericórdia” (v.14 e v.15), comportaria a 

mesma alegoria do dilúvio. 

Sob o título de “Noturno sem lua nem nada”, o poeta desenvolve a relação do 

viver cotidiano com os elementos fomentadores do progresso e da tecnologia, centrando-se, 

desta vez, na imagem do bonde, pois a cena se desenvolve no espaço urbano; curiosamente, (o 

mesmo já houvera no desenho do espaço no poema “Estação de trem”) a cidade se apresenta 

vazia de quaisquer sinais de elementos representativos da arquitetura ou da paisagem natural – 
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talvez para que tudo entre em consonância com a subjetividade do eu lírico e de seus fortuitos 

companheiros: 

Os homens todos calados 

– bem formados 

compenetrados –  

espreitam o bonde das onze e cinco. 

Só uma vitrola resmunga um choro 
muito triste muito triste. 

 

– A vida assim não pode parar... 

 

Me vem uma tosse 

Mas como o bonde passa cheio 

e os homens dentro calados 

bem formados 

compenetrados. 

 

– A vida assim não pode parar... 
 

Depois são as mulheres que vêm 

da vida perdida 

 que não pode parar... 

 

Não há por aí algum luar?  

 

Sim, o luar tarda, 

enquanto a vitrola, 

imperceptível, 

vai me deixando  

deixando deixando. (BARROSO, 1994, p. 41). 

Esta composição segue os passos da vanguarda futurista
39

, pela presença de 

elementos fomentadores do progresso: “bonde” (v.4) e “vitrola” (v.5), e, ainda, a alusão à 

velocidade como expressão maior da nova era: “– A vida assim não pode parar” (v.7 e v.13). 

No entanto, Antônio Girão Barroso não faz a exaltação dos sinais da modernidade; antes, 

passa a encará-la como causa de sofrimento, opressão e angústia, e de tudo isso decorre 

alheamento e alienação: “Os homens todos calados / – bem formados – / compenetrados” (v.1 

a v.3), à espera do “bonde das onze e cinco”, num comportamento mecânico e rotineiro. 

Há toda uma atmosfera penumbrosa em meio à desolação geral. A “vitrola” (v.5), 

em vez de tocar uma música, apenas “resmunga um choro” (v.5), prolongando o desconsolo: 

“muito triste muito triste” (v.6). A “tosse” (v.8) é a somatização do mal-estar, mas parece não 

romper o silêncio petrificado. O advérbio “Depois” (v.14) sinaliza a chegada da noite, estende 

um tempo indeterminado, abrigo das prostitutas. No vazio, o eu lírico busca o brilho da lua: 

                                                
39  Para os futuristas, a arte deveria ser o reflexo de um mundo novo, dinâmico, resultado do progresso industrial 

e tecnológico: um mundo sob a égide da velocidade. 
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“Não há por aí algum luar?” (v.17). Mas até o “luar tarda” (v.18); e a música se dissolve 

pouco a pouco, numa sáxea solidão. 

Em “Pequena estação perdida da E.F.B.”, a própria viagem de trem assume o 

papel de protagonista, e o poema se realiza dentro dos moldes do futurismo – vanguarda 

estética bastante explorada pelos modernistas da primeira fase, no Brasil, principalmente por 

Oswald de Andrade e Mário de Andrade: 

Aqui não vingou jamais a poesia. 

Salvo no caso do meu companheiro de viagem. 

Um poeta uma vez tentou uma quadra 

Mas a quadra saiu bem ruinzinha. 
Contudo tem moças belas 

  Tão sem amores... 

 

  Teus sítios e tua lagoa 

  Tuas casas e tuas mercearias 

  – Tanto imposto sobre o pobre! 

  Teu campo de futebol 

  Tua casa de farinha 

  Que simpatia em tudo! 

 

Pequena estação perdida da E. F. B.  

Teus trens passam sem te dar grande satisfação. 
Se se leva muita malota, uma há de ficar 

(Com o coração da gente, muitas vezes...) (BARROSO, 2014, p. 57). 

A imagem da “Pequena estação perdida da E. F. B.” (v.13) remete a lugares 

longínquos, entranhados na zona rural, desolados, mergulhados na pobreza e no abandono. Na 

primeira estrofe, há um curioso jogo de faz-de-conta: o axioma “Aqui não vingou jamais a 

poesia” (v.1) parece sofrer uma exceção: “Salvo no caso do meu companheiro de viagem” 

(v.2). Entanto, ao tentar a poesia, “a quadra saiu bem ruinzinha” (v.4); mas, havendo “moças 

belas” (v.5) e “tão sem amores” (v.6), existem motivos inspiradores. 

A segunda estrofe realiza um efeito espetacular: a extração da ideia de 

movimento, não por recursos verbais, mas pela ausência destes, a partir do uso de expressões 

nominais; com isso, o leitor segue a viagem do trem e, de suas janelas, percorre, os passos da 

paisagem, numa ilusão impressionista: “sítios” (v.7); “lagoas” (v.7); “casas” (v.8); 

“mercearias” (v.8); “campo de futebol” (v.10); “casa de farinha” (v.11). Por fim, a emoção 

advinda da contemplação da simplicidade: “Que simpatia em tudo!” (v.12). 

Na terceira estrofe, prevalece a sensação de abandono, tanto da “Pequena estação” 

(v.13) quanto da cidadezinha, pois, ao passarem por aquela, os “trens” (v.14) ou aí não param 

ou se demoram muito pouco: “Teus trens passam sem te dar grande satisfação” (v.14). O 
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extravio de uma “malota” (v.15) parece ser a única possibilidade da quebra da monotonia, por 

despertar alguma emoção. 

A composição sob o título “Viagem”, com versos livres e rima branca, dispostos 

em uma única estrofe, abriga certo hermetismo e uma aura de mistério: 

Viagem pra Chicago 

ouvindo falas de gangsters. 

Podia ter amado Jeanne, 

a meiga rapariguinha de Paris. 

Hollywood não existe. 

Tencionava voltar mais cedo 

mas os mares aqui são calmos. 

Não sei quando virá o dilúvio 

que nos arrebatará o mundo. (BARROSO, 1994, p. 45). 

A leitura deste poema desperta, em nós, uma curiosidade: qual seria, deveras, a 

natureza desta “Viagem”? (v.1). Por que aproximações entre “Chicago” (v.1) e “Paris” (v.4), 

centro metropolitanos tão distantes, geograficamente, entre si? E por que “Hollywood não 

existe?” (v.5). Talvez o primeiro movimento deste poema – v.1 a v.5 – faça especulações em 

torno do universo cinematográfico: de um lado, a violência explorada pelo cinema norte-

americano; por outro, as glamorosas noites parisienses – paixões, diversões e arte. 

No segundo movimento – v.5 a v.9 –, constatamos um quadro geral de incertezas: 

de onde o eu lírico “Tencionava voltar mais cedo”? (v.6); e onde fica a calmaria dos “mares”? 

(v.7). Vindo “o dilúvio” (v.8), traria consigo a sua dupla face de destruição e renovação das 

coisas, daí o arrebatamento do “mundo”? (v.9). 

A plena consciência de Antônio Girão Barroso sobre os recursos estilísticos e os 

caminhos estéticos, orientadores do movimento modernista, fez com que produzisse poemas 

como “Fox movietone”, inegavelmente um dos belos exemplares da expressão modernista: 

Madrigalesca vida de arrabalde 

de ruas cheias de traficantes e de mercadores. 

Neste momento todas as mulheres são belas e fazem compras 
ante a extenuação dos homens que mercadejam. 

Ó promissora quantidade de batatas 

carapanãs passarinhos e a doce carne humana! 

Ninguém pensa lá muito – mas  

há mistérios rodeando esta vida de arrabalde 

de ruas cheias de traficantes e de mercadores. 

 

Este momento é vosso 

Ó vós que fazeis compras e estendeis  

diante dos homens 

vossos lindos rostos e vossas doces carnes 
mais ou menos sedentas e desconhecidas. 
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Lembro-me de um “fox movietone” e é  

uma rua não sei de que país distante 

que eu vejo agora e anseio e escuto 

nas suas vozes barulhentas e alegres. 

 

Ó promissora quantidade de mistérios! (p. 87). 

A “Madrigalesca vida de arrabalde” (v.1) descortina um cotidiano provinciano 

que, pouco a pouco, vai sendo tocado por sinais de progresso e de transformações sociais, 

econômicas e culturais: suas “ruas” (v.2) estão, agora, “cheias de traficantes e de mercadores” 

(v.2), aludindo a pulsações das transações mercantis. A mudança nos usos e costumes, bem 

como ordem moral, faz-se anunciar em: “Neste momento todas as mulheres são belas e fazem 

compras” (v.3). 

A apóstrofe, eivada de notas de humour, “Ó promissora quantidade de batatas” 

(v.5) estende-se à enumeração caótica: “carapanãs passarinhos e a doce carne humana!” (v.6), 

numa alusão ao burburinho em torno das diversas atividades comerciais. 

A sinestesia “doce carne humana!” (v.6) somente será, devidamente, esclarecida 

na estrofe posterior, na qual o eu lírico, em tom declamatório, em gestos exagerados, à 

semelhança das representações cinematográficas, exaltado, parece gritar: “Este momento é 

vosso / Ó vos que fazeis compras e estendeis / diante dos homens / vossos lindos rostos e 

vossas doces carnes / mais ou menos sedentas e desconhecidas” (v.10 a v.14), dirigindo-se, 

assim, àquelas “mulheres” (v.3) que “são belas e fazem compras” (v.3). Inferimos, na terceira 

estrofe, o voyeurismo; assim, o olhar, de modo simultâneo, realiza-se a partir de duas 

vertentes: a concupiscência, que emana da carne; e a curiosidade, do espírito. 

Na quarta estrofe, a contemplação da cena geral desloca o eu lírico a quadros de 

um filme sonoro, em especial a “uma rua” (v.16), que, intrigantemente, não consegue 

identificar, mesmo vivenciando múltiplas impressões sensoriais, predominantemente visuais e 

auditivas. A rigor, é como se houvesse duas ruas – uma dentro da outra, inextrincáveis. 

Na última estrofe, em verso único, o eu lírico substitui o tom humorístico e o 

estilo mesclado de “Ó promissora quantidade de batatas” (v.5) por uma expressão que, sendo 

o puro estado poético, traduz, em metalinguagem, a própria essência da poesia: “Ó promissora 

quantidade de mistérios!” (v.19). 

Antônio Girão Barroso, por seu irrequieto espírito, interessou-se também pelo 

cinema. Chegou, inclusive, a escrever esboços de roteiros, além das tentativas, sem logro, de 

filmá-los. Na Revista Clã, publicou, ao longo do tempo, crítica de cinema ou, simplesmente, 

suas impressões sobre esta expressão artística. Em “A linha reta do cinema como arte”, após 
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confessar que se sentira um pouco humilhado quando, de posse de sua máquina de escrever, 

tencionou, inutilmente, escrever um conto ou o começo de uma novela, embora desejasse, em 

verdade, fazer colocações acerca das realizações cinematográficas: 

Mas, o que é afinal Cinema? Diversão, simples diversão, para quase todos, como o 

é, aliás, a literatura, a música e talvez até a pintura. Não faz mal, pois uma das suas 

funções é precisamente divertir, como fazem o Gordo e o Magro, a Sra. Carmen 

Miranda, Dorothy Lamour, às vezes Mickey Rooney mais o imortal Juiz Hardy** e, 

distantemente – muito distantemente... -, os Irmãos Marx. Mas estes são do peito, 

deixem-nos comigo.  

“Divirtam-se!” – eis um título nada desprezível, capaz de, na falta de outro, servir 
para quase todos os produtos made in Hollywood. Ficaria ótimo. Cinema é, porém, 

arte também, realização num plano artístico, e consequentemente descobrimento, 

revelação da Vida. (BARROSO, 1946, p. 34).  

No artigo “Cinema nacional”, revela-se muito preocupado com os rumos tomados 

pelo cinema, então, produzido no Brasil, levando em conta o fato de que, em termos de 

gênese, o nosso não se distancia por demais do norte-americano, tampouco do artigo, e este, 

àquela mesma época, já corria parelha com o ianque: 

Dizem que já fizemos bons filmes. Entre outros, cita-se de preferência Limite de 

Mario Peixoto, na opinião de alguns críticos uma película à altura do melhor 

cinema, marcante sobretudo pela direção que lhe imprimiu aquele velho e já hoje 

quase esquecido – inclusive de si mesmo – cineasta brasileiro. Não o vi, mas vi 

Bonequinha de seda da sra. Carmen Santos, sem dúvida nenhuma um filme onde 

havia, pelo menos, idealismo, reta intenção de acertar. Daí para cá a nossa sétima 

arte desandou numa série de erros fatais para os seus destinos, e choveram os 

abacaxis. Lembro-me que quase ia havendo um hiato com Favela dos meus amores, 

com Sílvio Caldas cantando Inquietação e Carmen Santos fazendo a professorinha 
romântica. Uma bela performance, se não quisermos ser tão exigentes como talvez 

seja necessário. Sim, por que, em se tratando de um assunto "nosso", o que devemos 

ser antes de tudo é exigentes, martelando sem dó contra todas as facilidades que já 

agora fazem do nosso pobre cineminha uma coisa quase ridícula, com suas 

"revistas" mal arranjadas, seus filmecos cheios de situações equívocas, beirando o 

pornográfico com piadas de absoluto mau gosto. Isso é o que temos visto na maioria 

dos casos, sobretudo em Fortaleza, onde, parece, são escolhidos os piores filmes 

nacionais para serem exibidos. (BARROSO, 1948, p. 94-95). 

No ano seguinte, suas reflexões teriam como motivo o quadro local, no artigo 

“Cinema no Ceará”. A sua capacidade de ver mais longe o levou, então, a sugestões de como 

seria possível o desenvolvimento desta Arte entre nós: até que a Sociedade Cearense de 

Fotografia e Cinema estivesse em plenas condições de realizar películas, deveria estimular 

seus sócios a produções individuais, uma vez que muitos deles já possuíam filmadoras – o 

mais importante é que todos filmassem: 
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O movimento cinematográfico no Ceará se encaminha hoje em dois sentidos, através 

do Clube de Cinema recém instalado e da Sociedade Cearense de Fotografia e 

Cinema, organização que, se não autônomas entre si, bem que poderão trabalhar 

fraternalmente por um verdadeiro desenvolvimento da Sétima Arte entre nós. Em 

relação ao primeiro, o problema que se coloca, particularmente, é o de estudar o 

Cinema, fomentando ao mesmo tempo o gosto pelo bom filme não só por parte das 

elites como do público em geral, para o qual aliás o Cinema é feito. Quanto à 

S.C.F.C., a cuja frente se encontra agora o homem de boa vontade que é o dr. 

Luciano Pamplona, o empenho maior será sem dúvida a produção, o que não quer 

dizer que, deixando de lado o notável plano já traçado, esqueça por um momento 

sequer a necessidade, vital para ela, de construir a sua sede própria. Desse modo, 
estão traçadas as duas grandes linhas que nos levarão para diante, ambas se tocando 

afinal onde deverá surgir o Cinema cearense. (BARROSO, 1949, p. 64). 

Na conclusão deste artigo, afirma, com entusiasmo, que, com o passar do tempo, 

hão de aparecer mais cineastas amadores dispostos à produção de filmes, de tal sorte que, 

mais breve do que, em geral, todos acham, existirá a realização cinematográfica em nossa 

terra. 

 

5.3 Cenas cotidianas: outra face 

 

A concentração do olhar lírico sobre as manifestações cotidianas nem sempre se 

imprime por descontração; antes, reveste-se de uma postura marcada por filamentos de 

niilismo, em progressiva corrosão, como, em “Vida”: 

Proezas não tenho 

na vida tão pau 
nem lances terríveis 

tragédias enfim 

com choros pesados 

e mortes no meio 

senão que uma vez 

morrendo afogado 

gritei pros passantes 

me acudam me acudam. 

Mas isso é tão simples 

acho isso tão besta 

tão sem novidade 

a vida todinha 
eu passo dizendo 

me acudam me acudam (p. 23). 

Antônio Girão Barroso rompe, naturalmente, com determinados formalismos que, 

até então, delineavam a poesia produzida pelos poetas que, no Ceará, dominavam a cena 

literária ao final dos anos 30 do século XX. (Demonstraremos, mais tarde, tal realidade.) 

Tem, notadamente, conhecimento da evolução das conquistas modernas (Manuel Bandeira, 

com “Libertinagem”; e Drummond, com “Alguma poesia” – livros publicados em 1930); 
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desse modo, sente-se à vontade de versejar em ritmo metrificado; mas, no propósito de aliar 

literatura e povo, escolhe a redondilha menor, verso de cinco sílabas poéticas – um dos ritmos 

mais populares entre nós: “Nativo na poesia galego-portuguesa e, aliás, o metro de menor 

extensão empregado como tal pelos trovadores, seu uso tem-se prolongado até os nossos 

dias.” (AZEVEDO, 1974, p. 86). 

Antônio Girão Barroso valoriza, sobremaneira, a força da oralidade, como se 

palmilhasse em direção à gênese do poético. Aqui, o eu poemático se coloca na condição 

avessa à dos heróis clássicos: “Proezas não tenho” (v.1), inscrevendo-se como um ser simples, 

anônimo, mergulhado em dias comuns, sem grandes feitos, daí o prosaísmo de “na vida tão 

pau” (v.2). Não foi lancetado por “lances terríveis” (v.3) ou “tragédias” (v.4); quer dizer, não 

sentiu, por perto, a experiência da morte ou das perdas inexoráveis; mesmo assim, sem 

“lances terríveis” ou “tragédias”, reconhece-se não estar imune às intempéries da existência: 

na iminência de sofrer um afogamento, pediu socorro aos “passantes”. Se tudo “isso é tão 

simples” (v.11), se acha tudo “isso tão besta / tão sem novidade” (v.12 e v.13), justificada está 

no estilo a ausência da expressão eloquente do sublime; daí a espontaneidade de “eu passo 

dizendo / me acudam me acudam” (v.15 e v.16). 

Quando indagamos a Linhares Filho quais os poemas de Antônio Girão Barroso 

que mais o tocavam, de imediato colocou “Vida” na abertura da lista: 

Talvez o mais famoso poema de Girão seja “Vida”, por isso um texto antológico. Aí, 

o poeta, retratando a vida como simples e maçante, concebe que a aflição 

existencial, de tão invariável, torna-se banal, comparável a um perene naufrágio, em 
que o eu lírico apela para o socorro dos circunstantes (informação verbal)40. 

Esse poema aponta uma nota comum em Antônio Girão Barroso: a fusão do 

cotidiano e elementos do eu, pois, o mundo externo lhe possibilita criar uma dimensão interior 

de infinitas complexidades; desse modo, o episódio concreto do afogamento converte-se no 

espelho de uma postura existencial: a de sentir-se o eu lírico, constantemente, desamparado, 

sozinho, à mercê do socorro público, como se as forças que fazem girar a engrenagem da vida 

cotidiana estivessem, constantemente, a ameaçá-lo. 

Expusemos tais reflexões a Oswald Barroso
41

, quando de nosso primeiro 

encontro, visando à reconstrução, ainda incipiente, do modo de ser do homem e do poeta 

Antônio Girão Barroso: 

                                                
40  Informação fornecida por José Linhares Filho, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza-CE, aos 

23 de novembro de 2015.  
41  Dramaturgo e professor, filho de Antônio Girão Barroso. 
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O meu pai era um sujeito magro, elegante, com um olhar penetrante, sempre com 

uma feição angustiada, com dois vincos na testa, e que andava ao léu, ao longo da 

cidade, muito voltado para dentro de si mesmo; no entanto, apesar desta feição 

fechada, mostrava-se, muitas vezes, muito aberto; gostava de falar com as pessoas, 

fossem conhecidas ou não; os bolsos sempre cheios de papéis, com versos ou com 

anotações, mas sempre com os bolsos cheios de papéis. Embora, lá em casa, a gente 

visse essa sua angústia, enquanto homem, a ocultava na descontração das mesas dos 

bares, somente dentro de casa regava a sua dor existencial (informação verbal)42. 

Mais uma vez, um cenário de inércia espiritual e de melancolia toca a 

sensibilidade do poeta, envolvendo-o num palor de desencanto – tudo já resumido pelo 

próprio título do poema “Não vivo”: 

Olho a lua como uma coisa qualquer  

Que fugiu dos meus olhos cansados molhados 

Assim como olho a vida que já vai longe de mim 

Eu perdi todos os fulgores de outrora 

Saúde bens e felicidade que não tive 

Agora sou uma estátua a que furaram os olhos 

Não vivo. (BARROSO, 1994, p. 32). 

Composto em um único bloco, em versos livres e brancos, este poema converte o 

ser numa terra desolada, reiterando o tema da vida como uma sucessão de perdas. Ao olhar “a 

lua como uma coisa qualquer” (v.1), o sujeito da escrita não só destitui a “lua” de seus 

atributos românticos, mas desvela, em si mesmo, a estagnação da capacidade lírica. A imagem 

dos “olhos cansados molhados” (v.2) exterioriza a devastação interior: “a vida que já vai 

longe de mim” (v.3). Ao confessar, em lamúria, “Eu perdi todos os fulgores de outrora” (v.4), 

faz surgir, por contraste, outro retrato: o do tempo em que houve “Saúde bens” (v.5), ainda 

que não pudesse, em plenitude, desfrutar a “felicidade” (v.5), conforme a afirmação sucinta: 

“que não tive” (v.5). Em “Agora sou uma estátua a que furaram os olhos” (v.6), concentra-se 

a absoluta inexpressividade da alma imóvel: “Não vivo” (v.7). 

A estruturação polimétrica e o processo de construção da estrutura das estrofes, 

em “Inútil dizer”, ressaltam a habilidade de Antônio Girão Barroso em dar tratamento 

moderno a um dos temas eternos – a brevidade da vida; mas, agora, notas de humour quebram 

a tensão de possíveis momentos de melancolia: 

Todos nós envelheceremos e um dia morreremos 

mas a vida é isso 

mas felizes somos no minuto que passa 

e não nos lembramos da velhice nem da morte 

que é fatal 

                                                
42  Informação fornecida por Oswald Barroso, em entrevista a Carlos Augusto Viana, em Fortaleza-CE, aos 17 

de outubro de 2015. 
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Oh mocinhas, oh mocinhos 

os velhos também foram como vós... 

 

Aquela é bonita 

mas em breve a face se lhe enrugará 

Aquela outra ao contrário é um perene desafio à beleza – é feia feia 

 

e em breve a face se lhe enrugará 

A diferença é só essa, tão-só 

 
Eu de mim tenho medo da velhice 

e da morte que é fatal 

Muito mais da velhice porém 

Pois quando a velhice chega 

perdido tudo tudo 

nos resta apenas amar as criancinhas  

como um imperativo. (p. 36). 

Na primeira estrofe, a constatação sentenciosa “Todos nós envelheceremos e um 

dia morreremos” (v.1) aponta as duas preocupações temáticas do poema: a velhice e a morte. 

Diante desse fatalismo – “mas a vida é isso” (v.2) –, o tom é de resignação, ao mesmo tempo 

em que somos salvos pela possibilidade da sublimação: “e não nos lembramos da velhice nem 

da morte” (v.4); esta, ainda que “fatal” (v.5), estando adormecida em meio ao espetáculo 

cotidiano, abre-nos o gozo do carpe diem. 

A apóstrofe “Oh mocinhas, oh mocinhos / os velhos também foram como vós...” 

(v.6 e v.7), em roupagem de blague, exprime não somente o tom declamatório, mas a efusiva 

eloquência com que essa temática era tratada pelas estéticas anteriores, em especial pelos 

vates do romantismo. 

A terceira estrofe, em ritmos irregulares, tom de conversa e filamentos de humour, 

é uma primorosa síntese do espírito moderno, num procedimento avesso ao da estrofe 

anterior. A sugestão é a de que, em meio a uma cena social, surgem comentários avaliativos 

sobre mulheres, em variados pontos de vista: “Aquela é bonita” (v.8); “mas em breve a face 

se lhe enrugará” (v.9), até o sarcasmo de “Aquela outra ao contrário é um perene desafio à 

beleza – é feia feia” (v.10). 

A quarta estrofe, composta por dois versos que, a rigor, integram o movimento 

anterior, uma vez que prolongam as ponderações dos agentes: “e em breve a face se lhe 

enrugará” (v.11); “A diferença é essa, tão só” (v.12), encontra explicação para tal atitude do 

poeta tanto no descompromisso dos modernistas com qualquer elemento formal, quanto na 

sugestão da passagem do tempo, como se, ao longo da cena social, as avaliações se 

prolongassem. 
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Na última estrofe, o eu lírico reitera o medo de ficar velho e de morrer; no 

entanto, diz temer muito mais a velhice, “Pois quando a velhice chega / perdido tudo tudo” 

(v.16 e v.17), por seu indelével poder de corrosão; assim, “nos resta apenas amar as 

criancinhas” (v.18), pois, poderemos recuperar nestas a sensação da infância – o que a nós se 

torna “imperativo” (v.19). 

Às vezes, a postura do eu lírico, diante da constatação de que marcas do mundo 

exterior comportam melancolia e desencontros, é de enfrentamento, ainda que transpareça 

certa impotência em relação a tudo isso, conforme a leitura de “Tristes madrugadas”: 

Tristes madrugadas da minha rua 

Sem alegria, despovoadas. 

Ai quem me dera 

Afastar-vos todas. 

Não mais vos quero, tristes madrugadas 

 Assim despovoadas... 

 

Tristes madrugadas da minha vida 

Sem alegria, despovoadas. 

Ai quem me dera 
Arrancar-vos todas. 

Nunca vos quis, tristes madrugadas 

 Despovoadas. (p. 35).  

Na primeira estrofe, o espaço – a “rua” – (v.1) e o tempo – as “madrugadas” (v.1) 

– abrigam a desolação: “Sem alegria, despovoadas” (v.2). A passagem “Ai quem me dera” 

(v.3) inscreve o desejo da transmudação, reiterado por “Não mais vos quero” (v.5). A última 

estrofe revela como a contemplação de uma cena externa – “Tristes madrugadas da minha 

rua” (v.1) reflete, progressivamente, a interioridade do eu lírico: “Tristes madrugadas da 

minha vida” (v.7). Através do recurso da estilística da repetição, o poeta tece a monotonia de 

que, em geral, revestem-se epigramas. A substituição de “rua” (v.1) por “vida” (v.7) e de 

“Afastar-vos todas” (v.4) por “Arrancar-vos todas” (v.10) condensa a apatia e o desconsolo 

que lancetam a subjetividade do eu lírico. 

No poema “Mar alto”, todo um amealhar de desilusões e de frustrações incita o eu 

lírico à possibilidade de fuga, visando a outras experiências:  

Velejai meu barco no mar alto 

da Vida 

Velejai que eu quero partir 

Antes que a noite desça 

E tarde mansa 
Desapareça. 

 

Deixai meu barco partir 
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As ondas são leves 

E leves as almas 

que povoam o mar. 

 

Velejai meu barco no mar alto 

da Vida. 

Velejai que é curto o tempo 

E o horizonte sem fim 

Velejai que eu quero partir 

Antes que a noite desça 

E a tarde mansa 
Desapareça.  (p. 34). 

Quanto ao aspecto formal, na construção dessas três estrofes, destacam-se, além 

do recuo da segunda estrofe, as ausências da caixa alta em quatro momentos – a comentar. 

A mudança abrupta de ritmo em “da Vida” (v.2) é um recurso estilístico para que 

emane de “Velejai meu barco no mar alto” (v.1) a força da metáfora, que também se estende 

aos termos “noite” (v.4) e “tarde” (v.5), dando ao ato de navegar uma ação absolutamente 

conotativa – uma viagem nas águas do íntimo. O apelo “Deixai meu barco partir” (v.7) é 

dirigido, antes, ao próprio eu: como se este fosse o próprio empecilho à mudança do rumo de 

vida; já que tudo lhe parece favorável: a leveza das “ondas” (v.8) e a das “almas”(v.9). 

Tratando-se de uma realidade interior, transparece a ideia de que não carrega em si grandes 

dilemas, reconhecendo a urgência de atitudes: “que é curto o tempo” (v.13). 

A condição humana, em suas precariedades e incertezas, tão susceptível a 

descaminhos, reaparece em “A primavera volta” – composição poética, em versos livres e 

brancos, configurando uma única estrofe: 

O pássaro que pousou no galho enfermo 

é o mesmo que já teve um ninho cor de rosa.  

Mas o pássaro não desespera 

O pássaro não é como o homem 

O pássaro sabe que a primavera volta 

e que tudo vai florir de novo como antigamente. 

Por que o homem não é como o pássaro? 

O homem que tem braços, 

O homem que sabe pensar, 

O homem que sabe agir. 

Por que o homem não espera como o pássaro que a primavera volte? 

O pássaro tem asas que Deus lhe deu. 
e talvez ande por muitas paragens que homem não alcança. 

O homem não tem asas... e por isso rasteja: 

Não sabe que a primavera não está só aqui 

Que a primavera andeja outros campos, outras vidas... (p.36). 

A imagem inicial do “galho enfermo” (v.1) representa, por meio de um processo 

metonímico, a doença da árvore e, por extensão de sentido, a própria desolação da natureza, 
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em sua existência cíclica, já que, antes, o “pássaro” (v.1), que, agora, ali “pousou” (v.1), 

houvera “um ninho cor de rosa” (v.2). No entanto, este momento de privações não conduz o 

“pássaro” (v.3) ao desespero, pois, diferentemente, do “homem” (v.4), instintivamente, “sabe 

que a primavera volta” (v.5), bem como carrega consigo a certeza de que “tudo vai florir de 

novo como antigamente” (v.6). 

A indagação, em notas de perplexidade, “Por que o homem não é como o 

pássaro?” (v.7) é seguida por uma série de singularidades humanas, especialmente relativas à 

faculdade de “pensar” (v.9) e de “agir” (v.10). Inferimos que a resposta reside no seguinte: 

diferentemente dos outros seres, o homem não está preso à sua fatalidade; por isso mesmo, é, 

frequentemente, tomado por sentimentos de angústia, resultantes da sua capacidade de fazer 

escolhas; por conta disso, é agônico, ansioso e, ao contrário do “pássaro” (v.11), não aguenta 

esperar o retorno da “primavera” (v.11). 

A representação do “homem” (v.14) como “rastejante” (v.14) remete à 

possibilidade de alguns homens, ante sucessivas perdas e reiteradas frustrações, perderem a 

dignidade ou desistirem da luta. Em tal situação, despem-se, completamente, do recurso do 

sonho, da fantasia, não recorrendo, portanto, ao poder restaurador do onírico e da 

transcendência; assim não conseguem enxergar que “a primavera andeja outros campos, 

outras vidas...” (v.16). 

Dentre todos os poemas de Antônio Girão Barroso, apenas um banha-se, 

completamente, de tonalidades elegíacas, e, num gesto antecipatório, o que, certamente, 

deveria ser uma dedicatória, converte-se no próprio título da composição: “A Haroldo 

Torres”: 

A clara manhã da serra não te olvidará jamais, amigo! 

Nunca que te esqueça o poente descambante 

 ( de ti, que eras uma aurora) ... 
Tu ias beber na fonte maravilhosa 

Lá onde a vida é mais bela e a poesia maior 

E o anjo da morte te colheu, como a uma flor,  

  – É cedo, amigo! – 

E voltaste. 

Que mal fizeram os teus amigos? Aquele 

 que te seguia as pegadas e te amava 

 em todas as horas? Que mal fizeram 

 os teus irmãos? Que mal fez  

 teu pai e tua mãe? Que mal fez tua 

 amiga de ontem? Aquela que apenas 
 começava a te descobrir? 

 

Sei de um que ungiu por ti e esperava o milagre.  

Que mal fez esse? 
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Morreste, amigo. Agora, tudo passou. As  

 nossas conversas, tudo acabou. O 

 desconsolo 

Resta em nós que aqui ficamos (p. 63). 

A representação icônica da morte, em vez de um manto negro e mascarado, de 

posse de uma foice, surge, pelo viés metafórico, encarnada num “anjo” (v.6), trespassando 

lhaneza: o “amigo” (v.1) foi, por aquele colhido, “como a uma flor” (v.6). Assim, não mais 

um gesto lancinante, mas a sensação de um tempo coalhado, como um expediente a externar o 

quão afável e estimado era o morto. 

Na literatura, essa imagem outra da morte é, de certo modo, recorrente, ainda que 

nem sempre carregue em si as mesmas representações. Utilizar-nos-emos de apenas dois 

exemplos, dentre tantos, a partir da leitura de um poema e de um conto, respectivamente.   

Castro Alves (1976) utilizou-a na primeira estrofe de “Ode ao Dous de Julho”, 

cujos quatro primeiros versos, leremos a seguir: “Era no dous de julho. A pugna imensa / 

Travara-se nos cerros da Bahia... / O anjo da morte pálido cosia / Uma vasta mortalha em 

Pirajá.” (ALVES, 1976, p. 154). Neste caso, a palidez do “anjo da morte” conota atitudes de 

uma agente ativo, de quando em vez desfigurado em sua impassibilidade, a confrontar a 

peleja entre os beligerantes, à espera dos derrotados, na luta pela consolidação da 

Independência do Brasil, travada em terras da Bahia. 

Em Moreira Campos (1996), a imagem mítica da morte atinge a plenitude quando 

o ficcionista, seguindo esta trilha, substitui o “anjo” por uma “fada” – extensão terrena 

daquele –, exatamente porque, neste caso, a morte virá em busca de uma criança: 

Ela chegou diáfana, transparente, no vestido branco que lhe descia até os pés 

calçados pelas ricas sandálias de pluma. Ninguém lhe ouviu os passos. Sentou-se à 

beira da grande piscina, cruzando as pernas longas. Chegou antiquíssima, atual e 

eterna, com a sua cara de máscara. Moldada a gesso? Apenas uma presença, porque 

pousou como uma sombra. Mas por um fragmento de tempo, um quase nada, reinou 

entre todos um silêncio largo, que se estendeu pelo vasto terreno murado da mansão 

ensombrada pelas árvores, dominou a enorme piscina e emudeceu as próprias 

crianças pajeadas pelas babás de aventais bordados, e vejam que as crianças são 

indóceis. (CAMPOS, 1996, p. 401). 

O fatalismo da morte, neste poema de Antônio Girão Barroso, faz-se presente na 

sentença: “Na hora exata das definições” (v.7). Não à toa, após o lamento: “– É cedo, amigo! 

–” (v.8); a passagem “E voltaste” (v.9) alude à exortação bíblica: “Comerás o pão com o suor 

do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado: porque tu és pó e em pó te hás de 

tornar.” (Gn. 14:19). 
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No melhor cultivo do estilo mesclado, ainda na primeira estrofe, o prosaico e o 

poético entrelaçam-se na extensão de: “Que mal fizeram teus amigos? [...] Aquela que apenas 

começava a te descobrir” (v.10). Todas essas desoladas interrogações são lugares-comuns 

quando alguém é posto diante do inelutável silêncio – vestimenta do morto – a que a morte 

condena os vivos; porém, sofre a intervenção do poético, quando o eu lírico escreve: “Que 

mal fez tua amiga de ontem? Aquela que apenas começava a te descobrir?” (v.10). 

A penúltima estrofe, com dois versos, ainda que possa pertencer, em verdade, ao 

movimento anterior, deste desprendeu-se porque houve, no contexto, a intervenção do eu 

lírico: “Sei de um que ungiu por ti e esperava o milagre. / Que mal fez esse?” (v.11 e v.12). O 

que reforça a compreensão de Antônio Girão Barroso de como deve organizar-se a arquitetura 

do poema. 

O “desconsolo” (v.13) de toma conta de toda a última estrofe. No plano formal, 

atentemos para o detalhe de que é também composto por dois versos: o primeiro, ainda que 

longo, marcado por pausas dramáticas, delineadas pelas frases curtas; o segundo, de ritmo 

lento, forçado pelo enjambement: “Resta em nós que aqui ficarmos” (v.14), pois o sujeito da 

oração habita o momento anterior: “O desconsolo” (v.13). 

 

5.4 Jogos intertextuais 

 

Todo poeta é fruto de uma tradição, bem como se sente provocado por certos 

feixes naturais ao estado poético. Nesse sentido, identifica-se com imagens, tecidas antes por 

um de seus iguais, da mesma forma como perlustra virgens praias – cartilhas sempre abertas a 

novas inscrições. 

Dufrenne (1969) concebe o estado poético como a expressão de uma 

subjetividade, daí os desafios que enfrenta aquele que persegue a verbalização do inefável; 

por isso, o sentido do poético está subordinado a um modo muito particular de ler o mundo; 

portanto: 

O que o poeta conhece e imita nos outros é a relação sempre singular à poesia: para 

cada um, a poesia é uma exigência, mas esta exigência é apelo e não pressão, define 

uma vocação e não uma opressão; e o poeta é estimulado pelos outros – pela poesia, 

por intermédio dos outros poetas – a produzir, por sua vez, uma obra singular. 

(DUFRENNE, 1969, p. 9-10). 

Assim, dentre os inúmeros poetas a quem admira, são nítidas, no discurso de 

Antônio Girão Barroso, as recorrências a Carlos Drummond de Andrade e a Manuel Bandeira, 
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em duas linhas bem definidas: do primeiro, o tom satírico – “O mar é bem melhor que o teu 

amor” (BARROSO, 2006, p. 43); o estilo mesclado – “Como nos tempos d’antanho, je dis: 

merci beaucoup / Obrigado a ti, Poesia, mil vezes obrigado” (p. 111); o theatrum mundi, 

palco para a gaucherie, de que se evola o consequente desajuste entre o eu e o mundo – “E 

não duvido que trilharemos os caminhos, tristes e magoados / O pensamento opresso pela 

visão de dias piores” (p. 70); repetições, paralelismos e disfarces – “No tempo de eu / no 

tempo de tu / no tempo de eles / no tempo de nós / no tempo de vós / no tempo de eles /// seu 

mano, a poesia era um fato / TINHA BILAC”  (p. 104); do último, a expressividade do 

coloquialismo – “Dana-te comigo tu podes e em louçanias / Riscas o meu verso e atrapalhas o 

meu soneto / Você! São quatro letras / Mas como podem!” (p. 89); a valorização poética do 

banal – “Viagem pra Chicago / ouvindo falas de gangsters” (p. 34); o lirismo da extrema 

afetividade – “Vem cá erra o caminho / Te darei flores e chamar-te-ei bichinha / Olha tenho 

um vaga-lume que te dou” (p. 90); a aproximação do universo infantil – “O rapazinho do 

circo vivia se rindo – que bonito que ele era e garboso como um soldadinho de chumbo” (p. 

20); a cena cotidiana filtrada pelos recônditos do eu – “Você está vendo o céu muito branco / 

todo coberto de nuvens / o mundo por isso tão triste / todo coberto de sombras / [...] Minh’ 

alma também assim está” (p. 23). 

Considerando ser a intertextualidade a superposição de um texto a outro, isto é, a 

relação que se estabelece entre dois textos, uma vez que um faz citação do outro, (um autor, 

às vezes, recorre a seus próprios textos – intratextualidade), cuidaremos, nesses passos 

seguintes, especificamente, num primeiro momento, das aproximações textuais, rítmicas, 

temáticas ou simplesmente da cosmovisão entre Antônio Girão Barroso e aqueles dois poetas 

antes anunciados, para, depois, encontrarmos também laivos de diálogos artísticos com outros 

escritores. 

Marcuschi (2010) entende os gêneros como frutos dos fenômenos históricos, 

relativos às vivências culturais e sociais, estando, pois, em sucessivos contatos, uns com os 

outros, no dia-a-dia; ao contrário de estáticos, aprisionados em regras e modelos, primam pelo 

dinamismo; por conta disso: 

Há hoje um consenso quanto ao fato de se admitir que todos os textos comungam 

com outros textos, ou seja, não existem textos que não mantenham algum aspecto 

intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário.  

Pode-se dizer que a intertextualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer 

texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de 

textos determinando mantém com outros textos. (MARCUSCHI, 2010, p. 129-130). 
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Koch (2004) identifica a intertextualidade como uma produção, decorrente da 

memória social de uma comunidade ou, quando não, da memória discursiva estabelecida entre 

interlocutores. Consideramos pertinente a colheita da divisão das modalidades que ela faz da 

intertextualidade, situando-a em duas configurações:  

A intertextualidade será explícita quando, no próprio texto, é feita menção à fonte do 

intertexto, como acontece nas citações, referências, menções, resumos, resenhas e 

traduções, na argumentação por recurso à autoridade, bem como, em se tratando de 

situações de interação face a face, nas retomadas do texto do parceiro, para encadear 

sobre ou contraditá-lo. 

Por outro lado, a intertextualidade será implícita quando se introduz no texto 

intertexto alheio, sem qualquer menção da fonte...  

Em se tratando de intertextualidade implícita, o que ocorre, de maneira geral, é que o 

produtor do texto espera que o leitor/ouvinte seja capaz de reconhecer a presença do 

intertexto, pela ativação do texto-fonte em sua memória discursiva, visto que, se tão 
não ocorrer, estará prejudicada a construção do sentido... (KOCH, 2004, p. 146). 

Partindo de tais expedientes, vamos, a partir de agora, aplicá-los, para que 

possamos, com proficiência, pincelar os diálogos de Antônio Girão Barros com diversos 

poetas; com isso, haveremos maior consistência na defesa do caráter inovador de nosso 

biografado. 

Manuel Bandeira, em “Impossível carinho”, não só descarta a possibilidade de 

qualquer manifestação de erotismo, como, também, expressa a sua angústia ante a inatingível 

dicção, num curioso metapoema lírico. 

Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo 

Quero apenas contar-te a minha ternura 

Ah se em troca de tanta felicidade que me dás 

Eu te pudesse repor 

– Eu soubesse repor –  

No coração despedaçado 

As mais puras alegrias da tua infância! (BANDEIRA, 1997, p. 223). 

Antônio Girão Barroso, por sua vez, num tom de blague, ironiza, em “Soneto de 

amor”, o recurso da criação artística como meio da expressão dos sentimentos mais 

espontâneos – um verdadeiro achado, a começar pelo título, por conta da alusão à fôrma, 

“soneto”, pois até mesmo os leigos em teoria literária sabem que este corporifica um 

“conjunto poemático de número determinado de estâncias e sequência estrófica imutável” 

(LIMA, 1987, p. 175), pressupondo, desse modo, “uma composição poética de catorze versos, 

dispostos em dois quartetos e dois tercetos.” (MASSAUD MOISÉS, 1974, p. 480). 

Mas, ainda que a fôrma petrarquiana haja se cristalizado, de há muito, 

principalmente, quanto à distribuição das estrofes, o soneto vem sofrendo alterações. 
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Shakespeare o construía com três quadras de rimas independentes e um dístico, rimado; 

Schelley, com quatro tercetos e um dístico; entanto, conservados os quatorze versos. Vejam-

se os versos de “Soneto de amor”: 

Se eu te quero contar a minha paixão, 

Se eu te quero contar o meu desejo, 

Para que rimas, mesmo em ar? 

Se eu te quero contar o meu ardor de te querer, de te amar, 

Não precisarei fazer nenhuma obra de arte: 

Bastará dizer tão-só que te amo 

Como a ninguém nesta vida 
como ninguém nesta vida... (BARROSO, 1994, p. 54).  

Observamos que, em seu discurso, o eu lírico denega a natureza romântica do 

tema: “Para que rimas, mesmo em ar”, compactuando, também, com Carlos Drummond de 

Andrade: “Mundo, mundo vasto mundo / se eu me chamasse Raimundo / seria uma rima, não 

seria uma solução.” (ANDRADE, 1992, p. 4). Dentro do espírito anárquico e destruidor dos 

primeiros tempos do movimento modernista no Brasil, entende que se as “rimas não são 

soluções existenciais” (MERQUIOR, 1975, p. 12), não podem apresentar-se, é claro, como 

solução estética. 

Às vezes, Antônio Girão Barroso parece desentranhar de Manuel Bandeira o 

discurso poético, sem, com isso, recorrer, especificamente, a determinados versos ou mesmo a 

composições inteiras, como em “Menino”: 

Sou um anjo de candura 

na procissãozinha de Nosso Senhor. 

Me ajoelho e rezo uma oração. 

Como Nosso Senhor é lindo! 
 

Nosso Senhor, não me deixe não: 

quero fazer fortuna e felicidade. 

Nosso Senhor tão bonitinho, tão simplesinho 

faça de mim um homem bem-bom. 

 

A procissãozinha parou. 

Que silêncio em teu louvor, Nosso Senhor. 

Se eu tiver de ser ruim, bem ruim 

faça eu parar também, Nosso Senhor (p. 25). 
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Nessa composição, o poeta soube extrair efeitos estéticos, com alto poder de 

sugestão, aproximando, por meio de hipocorísticos, pela estilística da repetição e pelo recurso 

do solecismo, a linguagem do texto e a fabulação do mundo infantil
43

.  

Esse poema comporta três movimentos, compreendendo estes as respectivas 

estrofes. No primeiro, a memória do eu lírico o devolve a um dos momentos da infância; vê-

se, assim, como figurante de uma festa religiosa. Recompõe, então, a indumentária: “Sou um 

anjo de candura”; e elementos do ritual: “Me ajoelho e rezo”; por fim, a captação 

impressionista da realidade, pois, a visão subjetiva da cena dissolve os seres e as coisas 

circundantes, com o privilégio apenas do que toca a emoção do eu: “Como Nosso Senhor é 

lindo!”. 

No segundo movimento, a função conativa da linguagem
44

, presente nos 

sucessivos apelos, que visam a amparos de natureza diversa, retorna o eu lírico ao cotidiano 

de adulto, uma vez que tão somente a este diz respeito a demanda por “fortuna e felicidade”.  

O último movimento funde os dois tempos: desenha-se o enlace do percurso da 

“procissãozinha”; e o eu lírico reafirma o desejo de ser “um homem bem-bom”; caso não, que 

se lhe decomponha a matéria impura. 

Em seu último livro, publicado em vida, “Universos” (1977), fecha o volume com 

uma composição, em que apenas o título, “Último poema”
45

, faz menção a Manuel Bandeira: 

O que está por trás do poema e da poesia do poema 

é o homem e sua vida 

sua sobrevivência 
sua suada subvida 

o homem e suas circunstâncias 

plantado no espaço 

no tempo que via 

p   a   s   s   a   n   d   o 

O homem e suas breves infinitudes 

um olhar breve – e vão  

um apito – longo – de locomotiva 

um passeio à tarde – de bonde. (p. 143). 

Manuel Bandeira (1997) publicou, em “Libertinagem”, como fechamento deste 

seu livro, a composição intitulada “O último poema”: 

                                                
43  Para a penetração em tal atmosfera lírica, leiam-se os versos do poema “O anjo da guarda”: “Quando minha 

irmã morreu, / (devia ter sido assim) / um anjo moreno, violento e bom, / – brasileiro / veio ficar ao pé de 

mim. / O meu anjo da guarda sorriu / e voltou para junto do Senhor” (Cf. BANDEIRA, op. cit., p. 204). 
44  Cf. CHALHUB, 2010, p. 22-26. 
45  Na edição de 1974, existe a seguinte nota do organizador, Oswald Barroso, a respeito deste poema: “Em 

entrevista a Rogaciano Leite Filho, em O Povo, edição de 27 de novembro de 1977, AGB cita a primeira 

parte deste poema como incompleto e, fazendo blague, sugere que José Alcides Pinto o complete. Encontrei 

em seu arquivo, entretanto, uma versão mais desenvolvida, que é a presente. (BARROSO, 1994, p. 143). 
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Assim eu quereria o meu último poema 

Que fosse terno dizendo as coisas mais simples  

  [ e menos intencionais 

Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 

Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 

A pureza da chama em que se consomem os diamantes  

  [ mais límpidos 

A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. (BANDEIRA, 1997, p. 223). 

Estes dois poemas, ainda que sigam na mesma direção – a consciência da 

efemeridade das coisas e dos seres –, correm em sentido contrário: em Manuel Bandeira, o 

tom é, por excelência, lírico, fundindo as funções emotiva e metalinguística; e, no 

transbordamento das volições, inscreve-se um surpreendente contraste, pois, à medida que a 

morte se aproxima, os versos vão sendo, paulatinamente, intoxicados de vida; em Antônio 

Girão Barroso, o lirismo, isto é, o território do eu, da subjetividade, impõe-se sob a égide do 

disfarce, que se realiza por meio do recurso da metonímia: “homem” em vez de “eu”. O 

ficcionista e poeta José Alcides Pinto registrou, em sugestivos versos, elementos comuns 

compartilhados por Antônio Girão Barroso e Manuel Bandeira
46

. 

Todo o poema de Antônio Girão Barroso é perpassado por uma sensação de 

quem, contemplando a brevidade da vida, faz um balanço de tudo – revelado este pelo 

poético, uma vez, sob a pele das palavras, das estranhas alianças que umas estabelecem com 

outras, fazendo eclodir o estranhamento, está, como emparedado, o “homem e sua vida / sua 

sobrevida / sua suada subvida”; ou seja, o sujeito comum, o outro, serpenteando as veredas 

das aparências, mas sabedor, de modo pleno, de que tudo vai: “p  a  s  s  a  n  d  o”.  

Este “homem” é, concomitantemente, (in)finito, já que finis coronat opus (O fim 

coroa a obra). Por fim, a ambiguidade oriunda do deslocamento da expressão “– e vão”: se 

esta houver como referente “um olhar breve”, acentua-lhe a precariedade; se dirigida a “um 

apito” e a “um passeio”, imprime o contraste entre a imobilidade da morte (“breve”) e o 

dinamismo do espetáculo restante, na velocidade da “locomotiva” e do “bonde”. 

A homenagem a Carlos Drummond de Andrade se anuncia logo no título do 

primeiro livro de Antônio Girão Barroso: Alguns poemas, datado de 1938; e neste, dois 

poemas, em especial, dialogam, de modo criativo e instigante, com a multiplicidade do 

                                                
46  A propósito, leiam-se alguns fragmentos deste poema: “Manuel Bandeira era um homem bom, / Manuel 

Bandeira era um homem santo, / Manuel Bandeira era um encanto / (de poeta e de pajem.) [...] Se Bandeira 

era um santo, que o diga melhor do que eu o poeta Antônio Girão Barroso. / Que o diga melhor do que eu o 

vate cearense / (tão belo e casto em seu poiso de vertiginosos aclives) / [...] a quem o doce Manuel Bandeira 

acolheu em seu peito tísico / numa tarde de maio ou junho em seu pequeno apartamento. / Antônio Girão 

Barroso, outro poeta tão puro como Manuel Bandeira, / tão alvo por dentro, como os sonhos de Irene, / tão 

aéreo, tão disperso, como as nuvens transparentes do verão.” (Cf. PINTO, 2006, p. 184). 
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discurso drummondiano: “Soneto” (BARROSO, 1994, p. 57) e “Falso poema de Carlos 

Drummond de Andrade” (p. 47). Leiam-se, pois, os versos de “Soneto”: 

Rapaz, a vida é ruim, é; 

O amor é ruim, é;  

Os homens também, são; 

As mulheres também, são. 

 
Não te descuides, pois: 

Pensa na vida e no amor 

E em que os homens são ruins 

E as mulheres também. 

 

Usa também a tua máscara 

(A ingenuidade te mataria). 

Despreza essa tua alma 

 

Tão boa, mas tão sem norte. 

Empurra-a bem lá para dentro 
E toma outra à vida etc... (BARROSO, 1994, p. 57).  

Nesse poema, Antônio Girão Barroso ressalta, quanto aos aspectos estilísticos por 

que se norteia o discurso poético de Carlos Drummond de Andrade, dois traços singulares: a 

estilística da repetição e o disfarce pronominal. 

No primeiro caso, da repetição das palavras afloram novas relações semânticas, 

numa ampliação das conotações, conforme os ensinamentos de Telles (1970), em seu precioso 

estudo sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade, lendo-a sob o prisma da estilística da 

repetição. Entende que a consciência de que o denominador da poesia é, em sua plenitude, a 

linguagem, esta passa a ser pressionada em suas potencialidades sugestivas, ampliando, desse 

modo, a sua área de conotação; e, com a estilística da repetição: “Atinge-se o despojamento 

absoluto, com as experiências dos poetas de vanguarda, os quais, penetrando os segredos do 

idioma, formulam uma nova linguagem, assintática e montada no nominalismo das palavras-

frase, tentando assim uma nova poética.” (TELES, 1970, p. 11). 

Antes de estabelecer as diferenças entre as diversas modalidades do emprego de 

tal recurso expressivo – a estilística da repetição –, discute matizes da poesia modernista: 

A poesia moderna, na ânsia de expressar o inefável e tendo que recriar 

continuamente a linguagem, pôde encontrar na repetição um poder dinamizador e ao 

mesmo tempo um meio para sugerir mais além do que podem comportar as 

estruturas primárias do idioma (p. 46). 

Affonso Romano de Sant’Anna, analisando o tempo como a coordenada por que é 

possível agenciar os tópicos essenciais da obra de Carlos Drummond de Andrade – ironia, 

terra, família, infância, memória, amor, cromatismo, consciência social, matapoesia, cotidiano 
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etc –, a tais elementos atrela o disfarce; e, dentre os inúmeros disfarces do eu drummondiano, 

Affonso Romano de Sant’Anna reconhece o pronominal como o mais significativo: 

Há uma mistura propositada de eu – tu – você, que, a rigor, são variações 

pronominais de um mesmo sujeito. Aquele “ficaste sozinho, a luz apagou-se / mas 

na sombra teus olhos resplandecem enormes” (Os ombros suportam o mundo) ou 

aquele “As moças sorriem fora de você / dentro de você há um desejo torto / que 

elas não sabem” (Sombra das moças em flor) só em segunda instância referem-se ao 
leitor. (SANT’ANNA, 1980, p. 41). 

Somadas tais considerações, inferimos tratar-se o vocativo “Rapaz”, no primeiro 

verso de “Soneto”, de um disfarce do eu: o sujeito do discurso dirige-se a si mesmo, numa 

espécie de revisão da vida e de especulações acerca do estar-no-mundo, num desencanto 

sucinto: “a vida é ruim, é” (v.1). 

Empós, dá-se, na segunda estrofe, a exortação: “Não te descuides, pois” (v.5); e o 

esquema de repetições que a este verso se segue sedimenta a ideia fixa, incrustada no eu, 

resultado de sua peleja com o mundo. 

Nos tercetos, o eu poemático exercita a dimensão de uma saída para o impasse: 

“Usa também a tua máscara” (v.9); ou seja, numa sociedade, em que a essência se confunde 

com a aparência, em que o sujeito, visando à sobrevivência social, necessita falsificar a 

identidade, qualquer “ingenuidade” é fatal; desse modo, é mister que despreze a “alma /// tão 

boa” (v.11 e v.12),  servindo-se de “outra” (v.14) – o avesso daquela. 

O mesmo disfarce pronominal ocorre, outrossim, em “O poema”, de estrofe única, 

em versos livres e brancos: 

Escreverás sobre a velha mesa esquecida e pobre 
mais um poema perdido na noite, e achado horas depois. 

É calada a noite, e cheia de tédio, mas serena e calma 
como jamais a tua mão o fora. Trabalhas. 

Nenhuma voz, nada perturbará o trabalho de tua mão 

a qual escreverá sobre o pequenino papel branco e frio 

as palavras monotonamente pensadas na noite quieta e dorminhoca. 

E o poema sairá, e sobre ele descansarás 

a tua angústia de duzentos anos. (BARROSO, 1994, p. 81). 

O sintagma “Escreverás”, na abertura do primeiro verso, abriga a concepção da 

poesia como um imperativo – a que o poeta se entrega de forma deliberada; assim, mais do 

que uma arte, a poesia é espelho do ser e / ou da vivência cotidiana. Dos elementos da 

natureza, emana certa cumplicidade, circunscrita por silêncios, de tal sorte que “nada 

perturbará” a concentração que precede a criação: “Trabalhas”. Não se trata de um poema que 

surge, mas de um que se anuncia – necessário depósito de uma “angústia de duzentos anos”; 
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neste instante final, a hipérbole (exagero de uma ideia com fim de expressividade) resume o 

mal-estar decorrente da peleja entre o eu e o mundo. 

Já em “Falso poema de Carlos Drummond de Andrade”, Antônio Girão Barroso, 

cáustico, assim se expressa:  

Vamos sossegar 

Vamos para casa, cuidar dos filhos 

Ver os leitõezinhos, se estão gordos 

Ler nos livros as histórias bonitas 

Tão bonitas que não passarão.  

 

Vamos ser direitos 

Vamos amar nossas esposas 

Vamos não falar da vida alheia 

Vamos ouvir rádio 
Vamos não telefonar. 

 

Vamos ser cordatos, razoáveis 

Vamos não ser sonsos 

Vamos ser bem alegres 

Vamos não dizer frases feitas 

Vamos não querer a mulher do próximo 

 

Vamos ser bem poetas 

Vamos não sonhar em vão  

Vamos não lamentar, não chorar 

Vamos ser bem compenetrados 
E esperar pela salvação. (p. 61). 

O título desse poema já lhe anuncia o tom irônico, uma vez que, em seus versos, 

depara-se, completamente, a dicção do vate mineiro: a estilística da repetição e gosto pelo 

emprego da ironia. 

Massaud Moisés (1974), ao concentrar-se no verbete “Ironia”, parte de sua origem 

(dela), classificando-a, neste momento, como a arte de interrogar, com vistas a provocar no 

interlocutor o surgimento das ideais; no entanto, modernamente, a ironia: 

Assumiu o indeciso contorno de figura de pensamento e de palavra. De modo 

genérico, a ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, mas dando-o a 

entender. Estabelece um contraste entre o modo de enunciar o pensamento e o seu 

conteúdo. [...] A ironia funciona, pois, como processo de aproximação de dois 
pensamentos, e situa-se no limite entre duas realidades, e é precisamente a noção de 

balanço, de sustentação, num limiar, a sua característica básica, do ponto de vista de 

sua estrutura. Por isso mesmo, pressupõe que o interlocutor não a compreenda, ao 

menos de imediato: escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer prontamente. 

(MASSAUD MOISÉS, 1974, p. 295). 
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À semelhança de Carlos Drummond, em “Poema da necessidade”
47

, Antônio 

Girão Barroso sustenta o ritmo da composição a partir de paralelismos sintáticos (sequência 

de expressões com estrutura idêntica), já inscritos pela presença da anáfora (repetição de um 

termo ou de uma expressão no começo de uma frase, oração ou verso); esta figura de 

repetição, por sua vez, indica a aproximação semântica de “Vamos” – desse poema – com “É 

preciso” – imagem inicial do outro, de Carlos Drummond de Andrade. 

No plano das intenções, imprime-se a mesma atmosfera: os valores burgueses 

corroídos pelo burlesco; tudo sofre, indelevelmente, um processo de corrosão: a enumeração 

de comportamentos e crenças, ideologicamente apregoados (a dedicação ao lar, o acúmulo da 

riqueza, a retidão moral, a sociabilidade, as pretensas sinceridade e inteligência emocional 

etc.); tudo decomposto pelo misto de humour e de ironia dos dois últimos versos: “Vamos ser 

bem compenetrados / E esperar pela salvação” (v.19 e v.20). 

Augusto dos Anjos, poeta enquadrado na estética simbolista, na tendência 

decadentista, cantor, portanto, dos aspectos mórbidos da existência, é autor do seguinte 

soneto, sob o título “O morcego”: 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.  

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:  

Na bruta ardência orgânica da sede,  

Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 

 

“Vou mandar levantar outra parede...” 
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 

Circularmente sobre a minha rede! 

 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego 

A tocá-lo. Minh’ alma se concentra. 

Que ventre produziu tão feio parto?! 

 

A Consciência Humana é este morcego! 

Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 

Imperceptivelmente em nosso quarto! (ANJOS, 2000, p. 11). 

Antônio Girão Barroso, numa composição com o mesmo título, mas em versos 

livres e brancos, ou seja, sem a métrica rigorosa e sem o emprego de rimas, conforme os 

                                                
47  Para melhor apreensão dos exercícios intertextuais, reproduzem-se, aqui, os versos desse poema: “É preciso 

casar João, / é preciso suportar Antônio, / é preciso odiar Melquíades, / é preciso substituir nós todos. /// É 

preciso salvar o país, / é preciso crer em Deus, / é preciso pagar as dívidas, / é preciso comprar um rádio, / é 

preciso esquecer fulana. /// É preciso estudar volapuque, / é preciso estar sempre bêbado, / é preciso ler 

Baudelaire, / é preciso colher as flores / de que rezam velhos autores. /// É preciso viver com os homens, / é 

preciso não assassiná-los, / é preciso ter mãos pálidas / e anunciar o fim do mundo” (Cf. ANDRADE, op. cit., 

p. 57). 
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ditames do limiar da poesia moderna, dialoga, a partir de reiteração de imagens ou tão 

somente de alguns termos, com o poeta paraibano: 

Não te posso dizer: repelente animal 

Ave negra da noite 

Ó sabujo, ó consciência  

Como te chamou um dia um poeta. 

Pois tu me despertas quando estou a dormir 
E o verso vem, essa loucura de poesia 

Danação de muitos, ó morcego. 

Vejo-te sujando a minha cama 

E espancando as paredes do meu quarto. 

Tu pareces um poeta indormido nas noites 

Rude animal de asas negras 

E de boca faminta. 

És tu, sim, que me acordas ao dormir! 

Tu me dás a consciência do sono perdido 

Mas quando vem a madrugada eu olho a rua 

E te procuro no quarto e não te enxergo mais. 
Tu foges, morcego, consumação da noite negra 

Geratriz do mistério da poesia. (BARROSO, 1994, p. 103).  

Se, em Augusto dos Anjos, a confrontação com o “morcego” provoca, no eu 

lírico, sensações de náusea, conforme a sinestesia “ígneo e escaldante molho”, (esta figura de 

linguagem corresponde a uma metáfora sensitiva: fundem-se diversas sensações sensoriais – 

neste caso, a visão, “ígneo”,  e o tato “escaldante”) convertendo-se ele, o morcego, numa 

alegoria da própria “Consciência Humana” – esta uma espécie de relicário ao avesso, porque 

depósito de culpas e remorsos; em Antônio Girão Barroso, o “morcego” não perde 

(aparentemente) a condição de animal, por isso, vendo-o, assim,  não pode associá-lo à 

“consciência”. 

O primeiro verso deste último poema inicia-se com um primor de coloquialismo: 

“Não posso te dizer”, que, no contexto, veste o sentido de ‘Não vou nomear-te’ – a introduzir 

uma série de perífrases (substituição de uma palavra por uma série de outras, de modo que 

estas se refiram àquela indiretamente): “repelente animal” (v.1); “Ave negra da noite” (v.2); e, 

no plano das intenções, lançar uma ironia em direção ao discurso eloquente e declamatório, 

tão caro aos românticos e aos simbolistas: “ó sabujo, ó consciência” (v.3) – intenção que é 

desvelada pela ausência dos pontos de exclamação, indicando, então, ao leitor, a fonte de sua 

motivação: “Como te chamou um dia um poeta” (v.4); ou seja, Augusto dos Anjos, 

encerrando, assim, o primeiro movimento do poema. 

No segundo andamento, compreendemos a denegação presente no primeiro, pois, 

agora, o “morcego”, embora um “Rude animal de asas negras / E de boca faminta” (v.11 e 

v.12), capaz de sujar a “cama” (v.8) e espancar as “paredes” (v.9), não se deslocará do plano 
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denotativo para o conotativo, como na narrativa de Augusto dos Anjos, pois, a rigor, nunca, 

enquanto “sabujo” (v.3), isto é, o que surpreende a sua presa para devorá-la, invadiu a 

farfalhar o quarto do eu lírico. 

Ora, e por que não classificá-lo “repelente animal?”; simplesmente, por ser ele, o 

“morcego”, alegoria do “estado poético”. Desse modo, o que desperta o eu lírico, quando este 

está “a dormir” (v.5), nada mais é do que “essa loucura de poesia / Danação de muitos” (v.6 e 

v.7): “ó morcego” (v.7); neste momento, a apóstrofe (evocação) não comporta afetação, mas 

uma espécie de resignada aceitação do inelutável: o poeta não pode livrar-se da poesia; e a 

esta o eu lírico se dirige, entregue: “És tu, sim, que me acordas ao dormir!” (v.13), daí a 

“consciência do sono perdido” (v.14). 

Entanto, esta inextrincável relação entre o poeta e a poesia não se converte numa 

permanente messe, pois, quer na “madrugada” (v.15) ou na “rua” (v.15), isto é, em estado de 

introspecção ou dissolvido no cotidiano, não obstante a procure, nem sempre consegue colhê-

la: o estado poético é, pois, o “morcego”, conforme a metáfora final: “Geratriz do mistério da 

poesia” (v.18): 

A metáfora é uma figura de estilo que se atribui a uma palavra um sentido novo, 

pela relação de semelhança que se descobre entre o significado de tal palavra e o de 

outra que pertence a diferente área semântica. Os poetas empregam 

abundamentemente a metáfora. É como dar com a mão esquerda o que se tirou da 

mão direita. É outra vez uma forma de empalmar o leitor: desvia-se a sua atenção 

para um lado, para fazer surgir do outro um pássaro que estava escondido na manga. 
(GAMA, 2011, p. 15). 

O estado poético é, portanto, uma experiência epifânica: o “morcego”, ele mesmo, 

pode, uma noite, retornar ao quarto; o mesmo, porém, não ocorrerá com a palavra, quando 

poesia – para sempre perdida nas ondas da criação. 

Ainda nos rastros desse processo de realização estética, ou seja, o do 

entrelaçamento entre diversos textos, merece nota o expediente da intratextualidade ( neste 

caso específico, o escritor mantém diálogos entre seus próprios textos) – momento em que 

Antônio Girão Barroso estabelece o confronte entre dois de seus poemas – “Estatuária”: 

Na minha casa tem um Cristo de marfim: 

álveo Cristo que o tempo, sem dó, amareleceu. 

Mas pálido, ainda, como ele vive o seu minuto essencial. 

Quando as mãos do artista o concebeu,  

Tomou-o e apalpou-o – é muito leve esse 

Cristo de marfim –  

E olho bem para ele. 
Que pungente que é.  

O olhar maciço é morto. 
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Ele encarna, entretanto, a vida: 

– é doloroso. (BARROSO, 2006, p. 31).  

e, depois, o poema “Me dai meu Deus”: 

Me dai meu Deus uma vida alegre 

Me dai meu Deus uma vida assim 

me dai meu Deus uma vida leve como esse Cristo de marfim. (p.32). 

Há duas constatações inexoráveis: o poder corrosivo do tempo e a impassibilidade 

deste; ressalta-se, também, um contraste entre a decomposição da estátua de Cristo e sua 

intensificação vital: “Mas pálido, ainda, como ele vive o seu minuto essencial”. Ao fixar-se no 

“Cristo de marfim”, o eu lírico se comove intensamente: reconhece, no “olhar maciço” e 

“morto”, a própria manifestação da vida, em seus amargos alimentos e sucessivas frustrações; 

e sabedor de tudo isso, rende-se à constatação judiciosa: “– é doloroso”. Já no poema “Me dai 

meu Deus”, utilizando-se do ritmo das ladainhas, o sujeito da escrita reitera o sofrimento, a 

infelicidade, aspirando à morte como um lenitivo. 

 

5.5 A metapoesia 

 

Para Antônio Girão Barroso, fazer poesia não significa apenas expressar-se; mas, 

sobretudo, vivenciar as formas da linguagem; assim, as palavras são sempre autônomas e nem 

sempre se deixam tocar ou se fazem anunciar. 

Reis (2001), no Capítulo II de seu livro sobre os estudos literários, mergulha, com 

profundidade e esmero, na linguagem literária; sendo esta um fenômeno autônomo, é uma 

atividade que carrega em si uma intencionalidade e uma finalidade. Entende o ato de escrever 

literatura como deliberadamente estético, por isso o escritor é o primeiro reconhecê-lo como 

tal: 

A constituição da linguagem literária e do discurso que a configura podem ser 

entendidos como resultado de um acto discursivo próprio, propondo a uma 

comunidade de leitores um texto que essa comunidade reconhecerá como texto 

literário. (REIS, 2001, p. 111). 

Paulo Leminski (1987) sintetiza a poesia como a paixão da linguagem; a atividade 

poética é voltada, plenamente, para a palavra enquanto expressão de uma materialidade. A 

poesia obedece, pois, a uma lei superior a qualquer vontade do poeta – a lei da linguagem:  
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O poeta seria uma vítima da linguagem, a linguagem exerce uma violência sobre ele 

e ele sofre essa violência. Num outro momento, no momento sádico do processo, o 

poeta, o artista, o escritor, o criador, passaria a ser algoz, a ser carrasco da 

linguagem, e daí a inverter o jogo. (LEMINSKI, 1987, p. 285). 

Sendo a poesia uma forma singular de linguagem, é natural que os grandes poetas 

enfrentem o desafio de penetrar-lhe a essência; ora centrando-se no próprio ato criativo; ora 

pelejando com as palavras; ora tentando compreender em si o destino de poeta, a vocação ou 

o chamado a que se entregou: “Um texto, todavia, introduz nova inflexão no tratamento do 

tema, fugindo do discurso genérico” (SECCHIN, 2003, p. 107), apontando, assim, 

perspectivas novas por que o fenômeno poético posssa ser concebido. Chalhub (1988), numa 

discussão específica sobre a função metalinguística, oferece-nos a seguinte reflexão:  

A metalinguagem, como traço que assinala a modernidade de um texto, é o 

desvendamento do mistério, mostrando o desempenho do emissor na sua luta contra 

o código. O poema moderno é crítico nessa dimensão dupla da linguagem – que diz 
que sabe o que diz. Um metapoema não é aurático, e isso porque sua feitura está à 

mostra, dessacralizada e nua. (CHALHUB, 1988, p. 47). 

“A poesia é sempre uma invenção” (BARROSO, 2006, p. 99) – sentencia Antônio 

Girão Barroso; ou seja, a poesia é sempre uma descoberta, um encontro com o inaugural, o 

que bem ilustra o seguinte metapoema, sem título:  

A eurritmia do verso 

e o fragor das batalhas 

o cardume de peixes 

e a donzela morta 

o moço suicida 

(num punho de rede) 
e o laço de fita 

o poder de um olhar 

e ninguém por você 

e mais o Oceano Índico por desconto. (BARROSO, 2014, p. 113). 

Este poema é alicerçado em enumeração caótica – anunciadora esta de uma 

possível luta do poeta com as palavras: “A eurritmia do verso / e o fragor das batalhas”. 

Existe, portanto, uma ânsia em criar. A “eurritmia”, isto é, a normalidade do ritmo, a justa 

proporção entre as partes de um todo, é obtida, na métrica, pela alternância entre pentassílabos 

e hexassílabos, bem como pelo emparelhamento dos versos. 

A enumeração caótica nos permite, ainda, inferir laivos de motivos literários de 

vários autores, por imagens poéticas ou mesmo prosaicas: “o fragor das batalhas” (v.2) – 

menção ao poema “O lutador”: “Lutar com palavras / é luta mais vã / entanto, lutamos / mal 

rompe a manhã” (ANDRADE, 1992, p. 84); “o cardume de peixes” (v.3) – tanto alude ao 
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embaralhar-se das palavras, em seu movimento esguio, quanto a uma passagem do poema “O 

homem e seu carnaval”, também de Carlos Drummond de Andrade: “Estou me afogando / 

peixes sulfúreos / ondas de éter” (p. 41); “a donzela morta” (v.4) – lembra o episódio de “Inês 

de Castro”, em “Os Lusíadas”: “Tirar Inês ao mundo determina” (CAMÕES, 2005, p. 86); “o 

moço suicida / (num punho de rede)” (v.5 e v.6) – remete ao clímax do conto “O preso”, de 

Moreira Campos: Inácio, da janela da cadeia, pede a um menino que solte o jumento e lhe 

entregue o cabresto: “No outro dia pela manhã o soldado empurrou a porta pesada, Inácio 

pendia enforcado da grade da janela, o nó apertando-lhe no terceiro varão, o caixão caído ao 

lado” (CAMPOS, 1996, p. 250); – “o laço de fita” – lembrança de Castro Alves: “Na selva 

sombria de tuas madeixas / nos negros cabelos da moça bonita / fingindo a serpente que 

enlaça a folhagem / formoso enroscava-se / o laço de fita” (ALVES, 1976, p. 84); por fim, no 

estilo mesclado do verso “e mais o Oceano Índico por desconto” (v.10), vislumbramos o 

estranho sortilégio do poema “Canção das duas Índias”, de Manuel Bandeira: “Entre estas 

Índias de leste / e as Índias ocidentais / Meu Deus que distância enorme / Quantos oceanos 

pacíficos [...] / Ó inacessíveis praias!” (BANDEIRA, 1997, p. 228).  

De configuração também metalinguística é a composição sob o título “Poema 

Dada”, em versos livres, brancos, distribuídos em uma única estrofe: 

Vida liquefeita 
num jarro de flor.  

O botãozinho aguça a pele. 

Um pirilampo salta! 

Como o pirilampo é lindo 

No jarro de flor. (p. 49). 

Dadá (Antônio Girão Barroso preferiu ao acento agudo sobre o A da última sílaba 

a ausência daquele), enquanto movimento extremamente radical, pregou a abolição da lógica, 

da ordenação, visando à espontaneidade absoluta. Observemos, portanto, que, “num jarro de 

flor” (v.2), “liquefeita” (v.1), a “Vida” (v.1) faz brotar “O botãozinho” (v.3); mas a sucessão 

lógica dos eventos é interrompida pelo salto de “Um pirilampo” (v.4) – inseto noturno, avesso 

à luz do sol que alimentaria a flor. 

A composição “A antipoesia”, em vez de concentrar-se na luta do poeta com o 

código, seleciona elementos que se entrelaçam para a criação de um estado propício à criação 

do poético, que, pouco a pouco, vai se descortinando; mas, abruptamente, o discurso passa a 

cuidar do poema que não se realizou: 
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Ele se põe docemente a dedilhar a lira 

Por sua alva cabeça chilreiam pássaros notívagos 

E a lua no céu ilumina as águas mansas do lago.  

Passa um barqueiro com sua barca tênue  

Levada pelo vento que sopra na noite calma. 

Descerra os olhos e sente a brandura da paisagem quieta 

Como uma alegoria de tristezas 

E se debruça na árvore amiga 

Mas de repente vê a paisagem se desmoronar 

E se quedarem num instante seus sonhos de artista 

A lembrança da amada que já não volta mais. (p. 66).  

Há, em toda a composição, a estratégia do simulacro; esta, por sua vez, atua no 

sentido de nos fazer crer na cena que se abre a nossos olhos. Assim, de “Ele se põe docemente 

a dedilhar a lira” (v.1) a “Levada pelo vento que sopra na noite calma” (v.5), o poema encerra 

uma paisagem neoclássica, a partir de uma absoluta harmonia entre os humanos e a natureza. 

Enquanto “Ele” (o poeta) dedilha, com lhaneza, a “lira” (v.1), “Por sua alva cabeça” (v.2), os 

“pássaros notívagos” (v.2) tão somente “chilreiam” (v.2), sem augúrios ou ameaças outras. 

Em “E a lua no céu” (v.3), a imagem do satélite atrela-se ao tom misterioso a envolver o 

espaço; e tudo é calmo; e em tudo há extrema mansidão. Ao passar “um barqueiro com sua 

barca tênue” (v.4), este atravessa a paisagem sem, no entanto, desconfigurá-la: é também 

brando o “vento que sopra na noite calma” (v.5). 

O segundo movimento deste poema – “Descerra os olhos e sente a brandura da 

paisagem quieta” (v.6) – anuncia a intenção da personagem lírica (“Ele” – v.1) de extrair, de 

toda essa “paisagem quieta” (v.6), a sua força alegórica por que poderia “Ele” representar os 

estados de lassidão e de inércia que o envolvem. Ao debruçar-se “na árvore amiga” (v.8), 

buscando abrigo e consolo, constata, abruptamente, “a paisagem se desmoronar” (v.9), 

rompendo-se, assim, o império do devaneio: em vez de soçobrar em “seus sonhos de artista” 

(v.10), é tomado pela realidade desconsolada, depreendida da “lembrança da amada que já 

não volta mais” (v.11). 

A leitura do poema “Anos faz” nos conduz a um intrigante metapoema, uma vez 

que à função metalinguística, por meio de digressões, inscreve-se, também, a função emotiva 

da linguagem: 

Anos faz, desejaria fazer um poema bem sentido 
desses que agente lê e chora de repente. 

Ó fraternal saudade dos amigos lá longe 

brincando ao relento ao som de uma vitrola.  

O amor me conduziria e eu pegava numa lindas mãos 

por trás de uma cadeira. 

Era quase escuro e eu tinha doze anos.  

A chuva depois caía no telhado de minha casa 
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roubando o sono – não, chamando o sono 

que se espalhava pelo quarto todo.  

Eu não sabia madrigais mas dizia umas coisas 

aos ouvidos da minha cruel donzela 

e escrevia o seu nome numa árvore... 

Ó furtivo olhar, ó furtivo momento 

ó furtado beijo – amor com quatro letras! 

Pudesse adivinhar que o passado sempre existe 

e ter no coração a paz que não me deste... (p. 98). 

A expressão “Anos faz” (v.1), atrela-se a um desejo longínquo: o de “fazer um 

poema bem sentido / desses que a gente lê e chora de repente” (v.1 e v.2); isto é, o eu lírico, 

de há muito, persegue a plenitude do estado poético. A apóstrofe “Ó fraternal saudade dos 

amigos lá longe” (v.3) pode, sem qualquer comprometimento da análise, ser entendida como, 

exatamente, o primeiro verso daquele “poema bem sentido” (v.1), sendo, então, este composto 

pelos outros versos que o seguem. Assim, os “amigos lá longe” (v.3), sumidos na poeira do 

tempo, são recuperados pelo poético, e ao eu lírico, agora, é permitido vê-los, outra vez, 

“brincando ao relento ao som de uma vitrola” (v.4). A partir daí, sucedem-se fragmentos que 

pendoam de sua subjetividade: umas “lindas mãos / por trás de uma cadeira” (v.5 e v.6); o 

marulhar dos pingos da chuva “no telhado” (v.8) da infância; o negror da noite, infiltrado no 

“sono” (v.9) – a sugerir que, à época, o eu lírico ainda não conhecia a experiência da insônia.  

A confissão “Eu não sabia madrigais mas dizia umas coisas / aos ouvidos da 

minha cruel donzela” (v.11 e v.12) ilustra que, então, o eu poemática vivia a poesia em estado 

natural, com absoluta espontaneidade, pois, desconhecia “madrigais” (v.11), ou seja, as 

formas poéticas, porém já “dizia umas coisas” (v.11); estas, por sua vez, remetem aos 

primeiros esboços do poético. 

A imagem “E escrevia seu nome numa árvore...” (v.13) banha-se de laivos de 

Romantismo; e, desse modo, a estética romântica é revisitada em “Ó furtivo olhar, ó furtivo 

momento / o furtado beijo – e amor com quatro letras!” (v.14 e v.15), grifando a exaltação 

emotiva e o tom declamatório – atitude estilística cara aos poetas desse período literário. Em 

“Pudesse adivinhar que o passado sempre existe / e ter no coração a paz que me deste...” (v.16 

e 17), o eu lírico parece apontar sua composição inconclusa. – o que é reforçado pelo emprego 

da aposiopese
48

. 

 

 

                                                
48  Interrupção intencional de um enunciado com um silêncio brusco, seguido ou não de um anacoluto, querendo 

significar que se resolveu calar o que se ia dizer. A aposiopese, geralmente, é representada graficamente pelas 

reticências. 
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5.6 O homem e a poesia 

 

Antônio Girão Barroso reflete, com certa frequência, acerca das relações que se 

estabelecem entre o homem, enquanto ser social, ligado a uma série de compromissos, quer 

consigo mesmo, quer com os outros, e a poesia, enquanto expressão artística e seus efeitos 

sobre o criador, como em “O poeta”: 

Como as árvores que já andam carregadas de frutos 

os meus bolsos estão carregados de poemas. 

E já pesam os meus bolsos como fardos 

eles, que eram vazios e felizes, 
sim, os meus bolsos eram felizes... 

Podia tirar deles os minguados dinheiros 

e recibos de contas atrasadas. 

Agora eles quase me doem, carregados de coisas intraduzíveis 

pedaços de mim – leves esperanças  

alguma aurora que já vem pelo caminho. 

Os terríveis papéis que não puderam ficar em branco! 

 

Como poderei carregar tudo isso 

será que terei que levá-los para longe?  

Ou eles terão sempre de voltar para mim? 

Como as árvores, que já andam carregadas de frutos, 
os meus bolsos estão carregados de poemas. 

Uma árvore, eu sei, pode se libertar do fruto 

mas, como poderei eu me libertar do poema?  (BARROSO, 2006, p. 83). 

A contemplação de uma cena exterior – as árvores “carregadas de frutos” (v.1) – 

conduz o eu lírico em direção à própria subjetividade, ocasião em que constata ser o ofício de 

poeta uma fatalidade, contra a qual não pode insurgir-se: “Uma árvore, eu sei, pode se libertar 

do fruto / mas, como poderei eu me libertar do poema?” (v.17 e v.18). Desse modo, 

“carregados de poemas” (v.2), os seus “bolsos” são “como fardos” (v.3). 

A metonímia “os meus bolsos eram felizes” (v.5) é de raríssima elaboração, e, 

nesse desvio de linguagem, instaura-se o poético. Nos “terríveis papéis que não puderam ficar 

em branco!” (v.11), as “coisas intraduzíveis” (v.8) são fragmentos de um eu despedaçado, 

massacrado, não pelos esforços cotidianos, mas pela gravidade da poesia, cujos olhos sempre 

se voltam, indelevelmente, para o que aos outros é invisível e faz sofrer a quem o reconhece. 

Estas mesmas preocupações percorrem um poema sem título, em versos brancos e 

livres: 

Hoje escreverei uma carta comercial 

e dez poemas afinal A saber: 

a carta para Você 

que me despachará o seguinte livro 
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POEMAS NOVÍSSIMOS (no prelo) 

do poeta inédito e sempre de cerimônias 

Antônio Santos 

e os poemas – como poderei escrevê-los? 

 

A poesia é sempre uma invenção. (p. 112). 

A interrogação – tão somente um simulacro – “e os poemas – como poderei 

escrevê-los?” (v.8) evidencia mais uma blague de Antônio Girão Barroso, bem como o seu 

gosto pelo faz-de-conta. Ora, Antônio Santos era seu pseudônimo; desse modo, estando no 

prelo, o livro já estaria escrito. Por outro lado, o disfarce que se anuncia em “Hoje escreverei 

uma carta comercial” (v.1) serve, sobretudo, para passar a perna no leitor: os “dez poemas” 

(v.2), evidentemente, já foram por ele escritos, uma vez que compõem o livro “30 poemas 

para ajudar”, no qual cada uma dos três autores – além dele, Cláudio Martins; e Otacílio 

Colares – participou da edição com exatos 10 poemas. Vemos, portanto, que o título 

“POEMAS NOVÍSSIMOS” (v.5) não passa de uma pista falsa, pois esconso está o autor por 

trás do pseudônimo: “Antônio Santos” (v.7). O arremate, em “A poesia é sempre uma 

invenção” (v.9), comprova que, deveras, o poema foi composto; portanto, a “carta comercial” 

(v.1) sequer existe. 

Em outras instâncias, Antônio Girão Barroso funde a imagem da mulher e a da 

poesia, fazendo com que formem um só corpo, com partes indistintas – como no poema 

“Musa”: 

Pequeninas mãos, os gestos presos ao corpo,  

  [ a adolescência triste 

A musa era ingrata, que ingrata, escondendo as palavras  

  [ de libertação.  

Meu verso, trôpego, e o amor rareando nas tardes  

  [ de azul e açucena 

A te buscar, Musa, esquecida numa pétala de rosa  

  [ quase vermelha. 

 

Sim, contavas-me histórias, e reparava na tua boca   

  [ que mordia pêssegos 

Inexistentes. A lua derramava lágrimas roubadas de mim  
  [ e eu sofria 

Por não te beijar naquela noite. Musa, eu dizia, 

Não mais o amargo das palavras  

Só gestos inocentes e a adolescência triste e sem memória. 

 

Ah, a memória redescobre as avezinhas e o pomar,  

  [ a própria cintilação das coisas 

A espada fria, a janela fechada, tu prisioneira, a casa velha  

  [ e eu a espiar 

Sob o sol das tardes. Se queres uma fruta você tem,   

  [ um livro para ler e um cartão-postal 
Figurando você, a mão sob o queixo, olho perdido longe,  
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  [ tu eras Pearl White. 

 

Meu verso é trôpego para te cantar, mesmo sem rimas,   

  [ que é difícil, mano! 

Musa à-toa, menininha fútil, no circo era quando mais  

  [ eu te amava, juro! 

Na igreja tu rezavas e eu não era o teu santo, que pena! 

Na rua solitária inúteis coiós, tripudiavas sobre o meu cadáver! 

 

Hoje, suicido-me diariamente às quatro horas da tarde,  

  [ ponho o punhal 
No coração, ligo o rádio e escuto a tua voz que vem  

  [ de tão perto 

E tão distante, vinte anos talvez e misericordiosamente 

Tu pedes-me para não morrer, e eu não morro, Musa. 

 

Estou aqui para te cantar, o verso é ruim, mas eu me  

  [ despeço dele 

E vou dormir quieto como um rapaz sem namorada, sem pensar em você. 

Perdida na lembrança, você é um sinal e nada mais 

Da vida que se foi ao som de uma valsa antiga, lembras-te? (BARROSO, 2014, p. 

97-98). 

A imagem da “Musa” (v.2) é a de uma mulher recatada e que, “ingrata” (v.2), ao 

eu lírico não dirige as “palavras de libertação” (v.2), ou seja, as de entrega, em “tardes de azul 

e açucena” (v.3); assim, empreende colhê-la pelo viés do poético, mesmo que “trôpego” (v.3) 

o verso; – ela, a “Musa”, assim “esquecida numa pétala de rosa quase vermelha” (v.4), exala 

fragilidade e sedução. 

A segunda estrofe promove o encontro entre realidade e devaneio: enquanto a 

“Musa” tecia “histórias” (v.5), ele esquecia o mundo ao redor, mergulhando na “boca que 

mordia pêssegos / inexistentes” (v.5 e v.6), vendo nela as úmidas promessas. Na passagem 

“não mais o amargo das palavras” (v.7), reaparece a imagem recorrente da poesia como um 

fardo. 

A terceira estrofe pinça, a princípio, elementos do passado simples das cidades 

ainda banhadas pelo provincianismo: “as avezinhas e o pomar, a própria cintilação das coisas” 

(v.9) – nesta última imagem, a impressão sensorial alude à grandeza de que, subitamente, 

vestiam-se as pequenas coisas.  A imagem sugerida pela “janela fechada” (v.10) confirma a 

inacessibilidade da mulher: “tu prisioneira” (v.10); e mais ainda em “tu era Pearl White” 

(v.12) – atriz de cinema, morta em 1938; e a seleção de termos aparentemente desconexos – 

“espada fria” (v.10), “uma fruta” (v.11), “um livro” (v.11), “um cartão-postal” (v.11) parece 

dizer, por enumeração caótica, dessa impossibilidade de realização do desejo, sintetizada, com 

criatividade, pelo último verso dessa estrofe, em seus laivos de surrealismo: “Na rua soltava 

inúteis coiós, tripudiavas sobre o meu cadáver!”. 
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A quarta estrofe reitera as notas surrealistas – uma das vanguardas estéticas 

surgidas na década nos primórdios do Século XX, cuja finalidade maior residia em eliminar as 

fronteiras entre consciência e inconsciência como caminho para a corrosão de uma estrutura 

social e artística petrificada: “Seus instrumentos principais são a escritura automática, o 

afloramento das associações, aparentemente desregradas e incontidas, e outras técnicas que 

asseguram o aparecimento do sonho, do acaso, das visões e do êxtase nas obras” 

(SZABOLCSI, 1990, p. 67), e o poeta, com uma dramaticidade cômica, parodia gestos e 

apelos que se tornam um lugar-comum em muitos momentos da literatura romântica. 

Na última estrofe, reafirma a sua condição de cantor, embora reconheça ser o 

verso não mais “trôpego”, mas “ruim” – expressão mais coloquial e muito mais reducionista. 

Anuncia que irá dormir, isto é, desligar-se da vida real para, quem sabe, cruzar as ruas do 

sonho, em busca do sentido imanente das palavras. 

Antônio Girão Barroso mostra-se, outras vezes, dominado absolutamente pela 

essência do poético, conforme a leitura de “Poema”: 

Maria, na doce paz azul deste poema sem lágrimas 

minha mão quer te ofertar rosas e não versos. 

Mas a pena me trai e corre sobre o papel, inelutavelmente 

e são palavras que jorram, se bem que de rosas 
o meu pensamento se inflame e se perfume. 

Te quero ofertar rosas, Maria, rosas antigas  

  [ como a tua lembrança 

e me saem estas palavras que de nada valem. 

Tu as escutarás, mas o barulho não deixa ouvir 

É o mundo mau que fala, o mundo mau que está matando  

  [ as rosas. 

 

Maria, na doce paz azul deste poema sem lágrimas 

minha mão quer te ofertar rosas e não versos. (BARROSO, 2006, p. 65). 

Nessa composição, utiliza-se ele de ritmo múltiplo, em versos longos, e do 

recurso da circularidade: a repetição, na última estrofe, dos dois primeiros versos do texto, 

indica a natureza inexorável da poesia. 

A sinestesia (metáfora sensitiva) “doce paz azul” (v.1) descortina, em Antônio 

Girão Barroso, a singularidade de um substrato imagístico virtuoso, com considerável valor 

expressivo; a aparente paz espiritual é logo dissolvida pela metonímia “a pena me trai” (v.3); 

esta, ao correr, é dotada de autonomia; o andamento, então, dá-se por meio de massas 

melódicas polifônicas, para que o jorro das “palavras” (v.4) se transmita por múltiplas 

sensações visuais e olfativas: “o meu pensamento se inflame e se perfume” (v.5). O desejo de 
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ofertar à amada “rosas e não versos” (v.2) advém da consciência de que o mundo, cada vez 

mais, parece fechar-se às palavras: “o barulho não deixa ouvir” (v.8). 

Em “Quartetos”, as especulações em torno da relação do homem com a estética se 

dispersam por meio de reflexões fragmentadas: 

Como nos tempos d’antanho je dis: merci beaucoup 

obrigado a ti, Poesia, mil vezes obrigado 

porque posso carregar fantasmas a tiracolo. 

E dizer: eu tenho o mundo! 

 

Na verdade, o tempo e a miséria eu tenho 

e a mágoa de ter sido parido, ó minha mãe! 

Quantas vezes, meu Deus, desci aos infernos 

para tirar de lá apenas um poema e nada mais... 

 
Nos pensamentos enormes 

somente o voo do pássaro é que importa 

mas eu bendigo a dor de ter sofrido 

para colher a rosa da esperança, a tênue rosa.  

 

Ó poetas do romantismo 

vós vos matáveis por amor 

porém nós, poetas do modernismo, 

temos amor e não nos matamos.  

 

Se me perguntarem (quem ousaria?) 

qual o maior poeta do mundo 
o que sofreu na carne a dor da poesia 

responderia apenas: infelizmente, eu! 

 

Que dissolução dos sentidos 

à hora morta do sono sem remédio. 

O verso é como o acalanto 

mas a criança não dorme há muitos anos. 

 

E dormir é viver, é sonhar 

e desperto que há de achar 

a palavra – a simples palavra 
(Mulher) e o gesto que engrandece? (BARROSO, 2014, p. 123-124). 

Na primeira estrofe, o eu lírico, à maneira dos cavalheiros de fraque e de cartola, 

faz mesuras de A com pé direito, reverenciando a “Poesia” (v.2), agradecendo-lhe por, através 

dela, haver a posse do “mundo” (v.4), ao mesmo tempo em que, unicamente, por causa dela, 

pode “carregar fantasmas a tiracolo” (v.3); pois, assim, a poesia, em seu poder de restauração, 

recupera as coisas dissipadas pela sucessão das horas, pelas dissensões naturais à experiência 

cotidiana; entanto, pelo poético, a memória dribla a finitude. 

Reconhece, a seguir, na segunda estrofe, que detém “o tempo e a miséria / e a 

mágoa de ter sido parido” (v.5 e v.6): o eu uma nau; o mundo, a fraga. A apóstrofe “ó minha 

mãe!” (v.6) configura o estado recorrente de um eu em permanente abandono, à espera de 
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mãos acolhedoras – aquele mesmo “eu” que, antes, no poema “Vida”, fazia a declaração 

desolada: “a vida todinha / eu passo dizendo / me acudam me acudam.” (BARROSO, 2006, p. 

13). Se Orfeu desceu ao mundo dos mortos em busca de Eurídice, o eu lírico, em contato com 

suas imperfeiçoes, aspira ao “poema” (v.8), advindo do pântano primordial – sendas para as 

iniciações. 

A terceira estrofe aponta, com nitidez, que Antônio Girão Barroso não submete 

seus poemas a um desenvolvimento lógico; ao contrário, orienta-se pela descontinuidade de 

imagens, daí o “voo do pássaro” (v.10) – desenho da natureza – indo de encontro aos 

“pensamentos enormes” (v.9) – expressão da cultura. O eu lírico resigna-se diante do 

sofrimento, quando este lhe possibilita a colheita da “tênue rosa” (v.12). Que “rosa”? A 

poesia, evidentemente, em sua força transformadora, mesmo se desbotadas as sépalas. 

A apóstrofe lírica, nos dois primeiros versos da quarta estrofe, introduz o embate 

entre a cosmovisão modernista e a romântica, pondo em relevo a discussão estética: os 

românticos, em prosa ou em poesia, entregavam-se ao amor como fio condutor da existência, 

e a morte constituía um lenitivo para o sofrimento oriundo de desencontros ou de inexoráveis 

separações; os modernistas, por sua vez, inscrevem-se aqui não mais intoxicados por volições, 

sentimentos, mas por uma desencantada racionalidade. 

O tema da relação homem versus poesia é motivo da quinta estrofe, em que o 

conceito de “maior poeta do mundo” (v.18) não leva em conta o estro; portanto, mais do que 

escrever, o poeta deve ser capaz viver a própria poesia, de sofrê-la enquanto experiência da 

“carne” (v.19); deve, assim, comportar a “dor da poesia” (v.19); daí a confissão desolada: 

“infelizmente, eu!” (v.20). 

Os dois últimos quartetos compreendem um único bloco de discussões, numa 

espécie de blague ao que diz respeito à consagração das fôrmas fixas, como, antes, Antônio 

Girão Barroso fizera com a fôrma soneto, desconsiderando o rigor dos quatorze versos. 

Assim, em seu estertor, as imagens traduzem insônia, a remição do “verso” (v.23), o desejo de 

fuga, a busca da “palavra” (v.27) – metonímia do poético – e, por fim, a “(Mulher)” (v.28) – 

promessa e incerteza: onde “o gesto que engrandece?” (v.28) – especulação última que fecha 

o discurso. 

Outro poema – sem título – aponta, com nitidez, em Antônio Girão Barroso, esse 

processo de escavação da essência das palavras:  
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hermeslima 

hermanlima 

hermalinda 

hermelinda. (BARROSO, 2006, p. 95). 

Prima pela concisão e pelo efeito polissêmico daí resultante. A construção da 

mensagem se realiza a partir da exploração da paronomásia (sucessão de palavras com 

semelhança fônica e / ou mórfica, porém, semanticamente, diferentes). Sucede-se a 

decomposição da palavra, imprimindo, assim, novas significações: palavra puxa palavra, mas, 

aqui, como fruto do esforço da memória; isto é, infere-se que o eu lírico visa lembrar o nome 

“hermelinda” (v.4), então, ainda este, o nome, no poço do inconsciente; desse modo, 

apreende, a princípio, o do ensaísta Hermes Lima (v.1); a seguir, o do ficcionista Herman 

Lima (v.2); por fim, o termo “hermalinda” (v.3) leva-o ao encontro de “hermelinda” (v.4). 

Composição concretista, comunica sua própria estrutura: estrutura-conteúdo – poema como 

objeto, não um intérprete do mundo externo. 

Djacir Menezes (1958) publicou um ensaio sobre a regressão subjetiva presente 

na poesia dos modernistas; ainda que tenha como eixo a tessitura poética de Jorge de Lima, 

pondo em destaque a sintaxe onírica do poeta alagoano, reproduziremos, a seguir, um excerto 

daquele trabalho, uma vez que bem poderia referir-se à compreensão da palavra pelos 

concretistas:  

A palavra, além das conotações lógicas, definidas pela análise da gramática 

tradicional, contém forças sugestivas, apelos inconscientes, energia significativa 
difusa, oriunda da esfera emocional. É como um halo de luminescência esbatendo o 

núcleo do significado conceitual. Pois é exatamente dali que o artista extrai os 

efeitos expressivos, que irradiam uma comunicação afetiva, impregnada da vivência 

humana irredutível à lógica. (MENEZES, 1958, p. 13). 

Sendo esta uma composição concretista, comunica sua própria estrutura: 

estrutura-conteúdo – poema como objeto, não um intérprete do mundo externo, fazendo, 

assim, do poeta um escafandrista em meio às águas da criação. Pound (s/d, p. 27) conceitua a 

poesia como sendo a “forma mais concentrada da expressão”; e o que nos ensina Antônio 

Girão Barroso, quando abraça seguidos movimentos de vanguarda, é que poesia é, antes de 

tudo, fruto da palavra, e o seu encontro com o poeta circunscreve-se em território iluminado. 

Mendonça e Sá (1983), num estudo acerca dos movimentos de vanguarda no 

Brasil, partindo do experimentalismo e postura anárquica de Oswald de Andrade, passando 

pela formação e fundamentos da poesia concreta, até o desembarque nas experiências do 

Poema Visual, esclarecem, com fundamento, esses novos valores para o uso do espaço, de 
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que decorre uma mudança considerável na poesia classificada como tradicional, da mesma 

forma como lançam as bases para a possibilidade de um poema sem poesia: 

Portanto, abolido o verso, restavam a poesia e a palavra para serem trabalhadas. Era 

necessário construir uma nova sintaxe, pois a sintaxe linear era o fundamento do 

verso e material de trabalho da poesia tradicional. Esta nova sintaxe, pesquisada e 

desenvolvida dentro de seus trabalhos, apresentou uma das soluções da poesia 

concreta para os problemas de espaço e de tempo decorrentes da negação do verso. 
[...] É a palavra considerada com sua carga semântica, seu som sua forma visual 

(gráfico-espacial): a palavra-coisa, verbivocovisual, trabalhada em estado de 

dicionário, livre da sintaxe e da retórica. (MENDONÇA; SÁ, 1983, p. 113). 

O conhecimento minucioso de Antônio Girão Barroso sobre as possibilidades 

múltiplas dos processos vanguardistas pode ser, indubitavelmente, apontado por um de seus 

poemas – dentre tantos –, sob o título “Ó Duquesa”, acompanhado por um subtítulo: “ou 

poema quase concreto”: 

mansamente tua mão  

é uma carícia cara 

ó duquesa! teu hálito 

habita meu coração  

 

e dizem: engano ah! 

dá-me ganas de 

longitudinalmente oh! 
não fosses tu 

 

lipa e rosa enflorada 

que me gusta – e que me’ima 

não há dúvida, duquesa 

 

rosa ou simplesmente poema 

eomaples misuoasor 

p i e d o s a m e n t e (BARROSO, 1994, p. 138). 

Por que o subtítulo? Certamente, por conta do discurso estruturado da primeira 

estrofe; rigorosamente, tal recurso é um modo de passar a perna no leitor, de fazê-lo seguir 

pistas falsas, pois, a partir da segunda estrofe, paulatinamente, o discurso, antes ordenado, 

passará a sofrer desestruturação, indo, sorrateiramente, ao encontro do hermetismo. 

Na segunda estrofe, os suspiros em “ah!” (v.5) e em “oh!” (v.7) sugerem, através 

de gestos de teatralidade, um embate entre o sujeito do amor – o eu lírico – e os observadores 

externos: “engano ah!” (v.5), como se estes o alertassem para os simulacros das vestimentas 

amorosas. 
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Da segunda para a terceira estrofe, o emprego do um estranho ou quase falso 

enjambement
49

 desconcerta ainda mais o ritmo, obrigando-nos a uma releitura dos versos: 

“tu” (v.8) e “lipa” (v.9), ensejando a fusão: mulher / flor. 

Na última estrofe, conforme ditames da corrente concretista, constatamos a 

concepção do verso como algo para ser visto ou lido, e não simplesmente escutado ou 

declamado; observemos, portanto, que “eomaples misuoasor” (v.14) é a imagem especular, 

mesmo com algumas distorções, de “rosa ou simples poema” (v.13). Muito sugestiva, 

também, é a construção de “p i e d o s a m e n t e” (v.15), sugestão possível do despetalar-se. 

Em entrevista a Rogaciano Leite Filho, Antônio Girão Barroso, indagado por 

aquele jornalista a respeito da poesia concreta, bem como sua concepção do que, a rigor, vem 

a ser um movimento de vanguarda, a ele respondeu de modo bastante elucidativo: 

Quando, no começo de 57, iniciamos aqui, logo depois do Rio e São Paulo, o 

movimento Arte / Poesia Concreta, tive oportunidade de escrever o seguinte: 

“Interessa-nos uma tentativa (séria) de resolver a crise da poesia, da pintura, da 

música, da arte, enfim, que vai pelo mundo. A arte concreta busca um caminho 

novo, através de veredas áudio-gráfico-plástico-concretas. Para lá nós vamos, à 

procura talvez da Utopia artística. Mas vamos.” E mais: “Em poesia, a arte concreta 

objetiva dar à palavra um valor em si, um valor que lhe seja intrínseco. Mas a 
palavra aí não deve ser tomada absolutamente, e sim concretamente, isto é, gravada 

no papel, que lhe serve de suporte”. Acontece, porém, como podemos verificar hoje 

de maneira mais clara, que o chamado Concretismo foi um movimento tipicamente 

de cidade-grande, como digo no meu trabalho sobre Poesia Concreta no Ceará, daí 

porque não podia ter maior êxito num País como o Brasil, que continua, na 

expressão consagrada, “essencialmente agrícola”, com grande parte do seu (vasto) 

territorial marcado ainda pelo subdesenvolvimento. A não ser nos grandes centros, o 

movimento concretista não podia esperar realmente alguma receptividade, junto ao 

público de modo geral. Acho que vale a pena transcrever um trecho do meu trabalho 

sobre a Poesia Concreta no Ceará: “Um homem de Quixeramobim, fincado à terra, 

cuidando das suas agriculturas, como diria Cantinflas, jamais poderia compreender 
(e aceitar, é claro) um negócio como este: 

    Nuvem 

      Vento 

por mais impregnado que estivesse (e estava) de lirismo, lembrando, quem sabe, 

aquele conhecido poema em prosa de Baudelaire, ‘O Estrangeiro’, ou valendo como 

uma redução dele, para usar a linguagem dos concretos”. Sendo assim, o 

movimento, por natureza limitado, acabou perdendo a força inicial de expansão, até 

porque houve uma dissidência, e a poesia concreta findou por se tornar, o que 

mostra aliás o seu valor, artigo de exportação, atingindo países como a Alemanha, 

Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França e vai por aí.  

Quanto às vanguardas que estão (ou estariam) em maior destaque na literatura 

brasileira, podemos citar, além do Concretismo, o Poema Processo, de Wladimir 
Dias Pino, e a Práxis, de Mário Chamie, estas duas últimas sofrendo do mesmo mal 

que acometeu o Concretismo, este, de todo modo – a partir do seu pioneirismo – 

muito mais importante do que a Práxis e o Poema Processo. São todos eles, 

                                                
49  Constitui a partição de uma frase no final de um verso ou uma estrofe, sem respeitar as fronteiras dos 

sintagmas, colocando um termo do sintagma no verso anterior e o restante no verso seguinte; cria, com isso, 

um efeito de coesão entre os versos, pois aquele onde começa o enjambement não pode ser lido com a 

habitual pausa descendente no final, e sim com entonação ascendente, que indica continuação da frase, e com 

uma pausa mais curta ou sem pausa. 
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entretanto, movimentos de reduzidíssima penetração popular, como elucubrações 

altamente sofisticadas, capazes de sensibilizar apenas meia dúzia de pessoas... 

cultas. Conceito de vanguarda? Bem, como a própria palavra indica, trata-se de algo 

que (pre)tende carregar, de botar para diante, o que parou no tempo, o estabelecido, 

a fim de evitar que se esclerose de todo. Faz o papel, mutatis mutandis, da 

locomotiva que carrega os vagões do trem. No caso do Brasil, a última vanguarda 

consequente e que realmente funcionou foi o Modernismo de 22, com Oswald e 

Mário de Andrade, Bandeira, Raul Bopp, Drummond, Schmidt, Jorge de Lima, 

Augusto Meyer, Ribeiro Couto, Murilo Mendes, Cassiano Ricardo e outros. No 

Ceará, Jáder de Carvalho, Mário Sobreira de Andrade (do Norte), Demócrito Rocha 

(o Antônio Garrido de “Maracujá”), Paulo Sarasate, Rachel de Queiroz (Rita de 
Queluz), Filgueiras Lima, Heitor Marçal, João Jacques, Sidney Netto, Suzana 

Guimarães e poucos mais. (Jornal O Povo / Entrevistas Históricas, 4B, Fortaleza- 

CE, terça-feira, 28 de março de 2000 – reprodução de uma entrevista de Antônio 

Girão Barroso a Rogaciano Leite Filho, em 1978). 

A composição, sob o título “Poema” constitui um singularíssimo exemplo da 

possibilidade de um poeta, se pleno conhecedor de seu ofício, entrelaçar uma estética à outra, 

isto é, às orientações do movimento modernista, principalmente no plano dos recursos 

expressivos – versos livres, rimas brancas –, unem-se o ritmo prolongado, o tom declamatório 

e a inércia espiritual dos românticos:  

Malmequeres suavizam a paisagem 

E lá fora, para além das montanhas cheias de escarpas e de medos 

O mar ruge e, em mim, tudo é como se fosse um dia de tempestade 

O corpo melancólico do céu se esvai e de repente as sombras 

Que ainda há pouco apenas se anunciavam 

Se lançam para baixo e enchem a terra da sua cor arroxeada 

Ó melancolia, ó indizível tristeza de estar aqui 

E não sentir, como outrora, o perpassar do fino ar tão saudável 

Destas montanhas! (p. 91). 

O instante de contemplação, presente em “Malmequeres suavizam a paisagem” 

(v.1), parece dissolver-se sob o ouro do ocaso: um momento, apenas, de pacificação. Do 

longe, advêm, gradativamente, os perigos das coisas desconhecidas, tão somente imaginadas, 

pois, “para além das montanhas cheias de escarpas e de medos / O mar ruge” (v. 2 e v.3), e, 

nas produzas do eu, emaranha-se uma devastação. Desse modo, em vez de acalantos, a 

natureza veste-se de pavorosas forças, passando a refletir o estado emocional do eu lírico: a 

melancolia do “céu” (v.4) e as “sombras” (v.4), antes tão somente um anúncio, agora, como 

num voo suicida, “enchem a terra da sua cor arroxeada” (v.6); e tudo se projeta para a 

interioridade do eu, deixando-o taciturno, incapaz de traduzir a sua própria subjetividade e de 

sorver o éter puro e adelgaçado das “montanhas” (v.9). 

A projeção dos elementos da natureza sobre a subjetividade do eu lírico 

comparece, também, em “Sugestão da Praia do Pirambu”, composto por versos livres, 

brancos, em estrofes assimétricas: 
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Esse ar atlântico 

me traz a lembrança fatigada 

de marinheiros no tombadilho dos navios. 

 

Que dormência em mim 

quando o vento açoita. 

A paisagem é tão convidativa 

que eu finjo de inglês padecendo horrores no areal sem fim: 

Pelo Rei e pelo Império 

Pelo Império e pelo Rei! (p. 56). 

Alternando ritmo e andamento, – versos curtos vão, gradativamente, em direção a 

um verso longo; retornam a expressões sucintas até, outra vez, desembocarem no estágio 

anterior – o sujeito da escrita encontra-se em plena praia. A princípio, o “ar atlântico” (v.1), 

em sua pele, provoca nele a sensação de, como um navegante, viver as aventuras “no 

tombadilho dos navios” (v.3). 

Como um látego, “o vento açoita” (v.5), até provocar nele uma “dormência” (v.4); 

entanto, em vez de dores, ele se alumbra com os convites da “paisagem” (v.6). Ao fingir ser 

um “inglês padecendo horrores no areal sem fim”, o eu lírico imprime à cena as pantomimas 

de Carlitos – criação do imortal Charlie Chaplin, e, assim, impõe-se a comicidade – acentuada 

pelo ritmo marcial que encerra o poema: “Pelo Rei e pelo Império / Pelo Império e pelo Rei!” 

(v.8 e v.9). 

 

5.7 A presença do cotidiano e da crítica social 

 

A poesia existe para, também, converter os adormecidos em agentes do estar-no-

mundo. O poeta, lavrador da linguagem, reconhece a imperiosidade da messe; por isso, 

escreve, sempre, independentemente do gênero e de correntes ideológicas, voltado para o 

outro, como se com este selasse um compromisso: “A literatura não existe no vazio. Os 

escritores, como se apresentam, têm uma função social exatamente proporcional à sua 

habilidade de escrever.” (POUND, s/d, p. 25). O artista sente-se, portanto, responsável pelo 

despertar de seu semelhante, seja no plano das sensibilidades do eu, das sensações anímicas, 

seja no das que dizem respeito ao drama social, ou, ainda, pode, muito bem, fundir os dois 

caminhos, pois estes não se encontram, necessariamente, bifurcados. 

Estando Antônio Girão Barroso conscientemente ligado ao espírito modernista, 

reconhece as manifestações cotidianas como matéria-prima para a expressão do poético, e, de 

quando em vez, aí depara a presença do absurdo, a nódoa das injustiças sociais, como em 

“Elegia de junho”: 
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Os pobres, Maria, cavam a terra em janeiro para colher  

  [ em maio e junho 

e é belo ver o seu trabalho durante meses a fio  

no cultivo da terra, que é boa para os que a amam. 

Mas os pobres sofrem, Maria, porque às vezes falta-lhes  

  [ a água e sobra-lhes o sol  

e é terrível vê-los então, de enxada ao ombro e os estômagos vazios 

voltar para as suas casas com os corações em desespero. 

Mas mesmo assim os pobres amam, Maria, amam as suas 

  [ terras e as suas casas. 

(O que eles terão deixado nelas, e o que elas lhes prometem de bom?) 
e mais amam se pudessem viver nelas, juntos 

como o amor vive no coração dos namorados que se amam  

  [ mesmo a distância. 

É terrível, sim, Maria, ver os pobres sofrerem no rude amanho da terra 

quando essa terra lhes nega tudo e os faz voltarem  

pra suas casas com os estômagos vazios e os corações em desespero.  

Mas é preciso coragem, Maria, e ver mais, muito mais, 

ver as mulheres e os filhos que ficaram em casa e  

estão famintos e doem-lhes o tronco e os membros, 

e eles têm a garganta seca uma garganta que pede simplesmente: água! 

Os pobres, Maria, como os pobres sofrem...  
(Na agonia das tardes eles também às vezes agonizam...) 

Eu os vejo ao longo das estradas, entupindo os caminhos 

(se eu fosse pintor eu os pintaria um a um e seria pouco) 

e eu os vejo também em todas as posturas do homem, 

desde o alimentar-se até o amar-se, e como são dignos e belos! 

E até felizes é preciso ver os pobres, Maria, felizes 

como eu te amo e que fiz do teu coração  

a terra que eu amanharei durante anos a fio... (BARROSO, 2014, p. 92-93). 

A temática deste poema perpassa três elementos: o sol, a terra, o êxodo – e, 

inextrincáveis, formam elos de uma cadeia que não se desfaz. As “personagens”, sem 

quaisquer singularidades, reduzem-se, simplesmente, ao estigma de “os pobres”; só existem e 

agem no território do monólogo que o eu poemático realiza com um receptor que com ele não 

interage, sem sequer exprimir quaisquer gestos: “Maria”; por isso, sempre vocativo, nunca 

sujeito. 

Esta composição, unida a outras poucas, inseridas, em geral, nas temáticas ora em 

análise, pertence aos raros momentos em que Antônio Girão Barroso entrega-se aos ritmos 

prolongados e caudalosos, de que trescala grande força lírica; por isso, dela não surge o tom 

inflamado, declamatório, ordinariamente encontrado em poemas engajados. E mais: a 

presença do vocativo “Maria” (v.1) exprime muito mais um lamento do que, propriamente, 

uma execração pública da realidade apreendida pelo olhar do eu lírico. Mesmo assim, nada 

foge à leitura de uma das tendências modernistas de cultivar uma visão de mundo, 

impregnada por um viés negativo que resulta na irrisão da existência. 

Elemento recorrente, em todo o poema, a metonímia “os pobres” (v.1) configura 

toda uma legião de anônimos, os que, no decurso da vida, levam “somente / coisas do não: / 
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fome, sede, privação.” (MELO NETO, 1986, p. 210). Nos quatro primeiros versos, a voz 

poemática parte de uma constatação: o preparo da “terra em janeiro” (v.1) para a colheita “em 

maio e junho” (v.1) e vê beleza nessa faina, pois a terra “é boa para os que a amam” (v.3). 

Porém, esse alumbramento rompe-se abruptamente, quando, em junho (daí ser o mês a 

compor o título do poema), irrompe a seca, para o sofrimento dos “pobres”: “falta-lhes a água 

e sobra-lhes o sol” (v.4); a imagem da “enxada ao ombro” (v.5) realça-lhes a tenacidade, 

mesmo com o “desespero” (v.6) e os “estômagos vazios” (v.5). 

A realidade adversa não lhes tira a capacidade de amar “as suas terras e as suas 

casas” (v.7); e isto não se descortina plenamente na compreensão do eu lírico, o que se revela 

por meio das especulações parentéticas: “(o que eles terão deixado nelas, e o que elas lhes 

prometem de bom?)” (v.8); talvez, por isso, a presença da ambiguidade decorrente da 

indefinição do referente dos termos “nelas” e “elas”. Tudo, porém, é dissolvido pela passagem 

“pudessem viver nelas” (v.9), que delineia uma bifurcação, indo tanto em direção às “casas” 

quanto em direção a “terra”; e porque esta “lhes nega tudo” (v.12), eles, “os pobres” retornam, 

desesperados, para “suas casas com os estômagos vazios” (v.13). 

Construído em sua só estrofe, este poema, porém, apresenta dois movimentos; e o 

segundo é demarcado por “Mas é preciso coragem, Maria, e ver mais, muito mais” (v.14); 

agora, a penúria é, por um processo de enumeração, pintada com cores mais fortes: a fome, as 

dores, a extrema sede, sintetizada esta no apelo: “água!” (v.17). Empós lamentar, de novo, o 

sofrer dos “pobres” (v.18), e, na “agonia das tardes” (v.19) sugerir a agonia do êxodo rural: 

“Eu os vejo ao longo das estradas, entupindo os caminhos” (v.20), o eu lírico, reconhecendo a 

limitação das palavras, lamenta o fato de não ser um artista plástico; caso o fosse, “os pintaria 

um a um” (v.21); entanto, mesmo assim, não conseguiria apreender a amplitude dessa 

realidade: “e seria pouco” (v.21). 

Luís Távora Furtado Ribeiro (2014) delineia, a partir da leitura de vários 

ficcionistas, o cenário da seca e suas modulações: a caatinga avermelhada, a lama seca dos 

rios, as árvores nuas, as ossadas, bem como os retirantes que serpenteiam, sob um sol 

escaldante, as estradas:  

um povo desterritorializado, relações interpessoais desfeitas ou em adiantada 

decomposição, apresentando-se como causa da crise na estrutura das relações de 

propriedade e pela desagregação da família patriarcal, tudo completando-se com a 

convivência de uma gente de segunda classe, sem qualquer futuro aparente para 

além da violência, da migração, do assistencialismo paternalista e do controle do 

Estado. (RIBEIRO, 2014, p. 108). 
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Embora trate do êxodo rural apenas de relance, o poeta expõe as causas e as 

consequências dessa tragédia à reflexão do leitor: de onde vem e aonde vai essa gente?  Sarah 

Diva Ipiranga, analisando a natureza alegórica do sol, em sua incursão poética na carne da 

cultura cearense, a partir da leitura de diversos ficcionistas, expõe, também, os múltiplos 

feixes da realidade da seca; uma vez instalada, o homem do sertão, a princípio, até que pode 

expressar uma resistência, mas é vencido pelo fatalismo, fugindo, mesmo que do nada para 

lugar nenhum:  

Dela [ a seca ] só se espera expulsão, o exílio, a fuga para a cidade. Na mudança de 

paisagem, o clima abrasante toma força e o que era possibilidade de frescor, 

renascimento, mostra-se um painel desolador: vilanias, inveja, corrupção. O campo e 

a cidade, ambientes diferentes, igualam-se na falta de oportunidades que oferecem 

aos homens: um, pela estiagem, que torna improdutiva a plantação e estéril a 

colheita; o outro, pela dissolução do caráter, que impede a construção de vidas 

dignas. (IPIRANGA, 2007, p. 75). 

Quando aqueles “pobres” passam a encarnar “todas as posturas do homem” 

(v.22), o eu lírico vadeia as águas do universal, pois dignidade, beleza e felicidade devem 

destinar-se a todos os homens. Por fim, encerra-se o quadro da desolação, cedendo lugar a 

uma efusão lírica: é o “coração” (v.25) da amada a “terra” (v.25) a ser longamente cultivada, 

por ser, enfim, a sua casa – dele, eu lírico. 

Em “Único poema proletário”, Antônio Girão Barroso concentra-se, agora, na 

paisagem urbana, mas projeção da anterior, como espaço também para a penúria, numa 

composição de versos livres e brancos, dispostos em uma única estrofe:  

O dia amanhece drenando no espaço 

os últimos pingos d’água que a noite inundara. 

Há uma grande melancolia na rua-de-cima 

rua-da-lama 

de mistura com a lama das ruas. 

O sol, um grande disco rubro, 

ilumina de manso mocambos 

vielas 

quintais lotados de lixo. 

Os operários despertam agora 

para o drama quotidiano da fábrica de tecidos. (BARROSO, 2014, p. 54). 

À semelhança das narrativas de ficção, iniciadas com a descrição do ambiente 

para que, depois, nele se insiram as personagens, neste poema, o eu lírico faz as vezes de um 

narrador observador, insinuando a construção de uma trama, toda preparada por uma textura 

descritiva – flagrante da passagem do tempo entre a dissolução da noite e o espargir-se da luz. 
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Trata-se, portanto, de um breve momento de uma cena, pouco a pouco apreendida, 

concomitantemente, por dois observadores: o eu lírico e o leitor. 

Tudo se configura pelo emprego do presente do indicativo: “amanhece” (v.1); 

“Há” (v.3); “ilumina” (v.7); e “despertam” (v.10). Nos dois primeiros versos, “O dia 

amanhece drenando no espaço / os últimos pingos d’água que a noite inundara”, o jogo 

antitético dá-nos a sensação do lusco fusco, e sua lenta progressão é indicada pelo gerúndio 

“drenando” (v.1), de valor eminentemente metafórico. No entanto, na “rua-de-cima / rua-da-

lama” (v.3 e v.4), o que a luz descortina é tão somente uma “grande melancolia” (v.3); e a 

degradação física do ambiente “a lama das ruas” (v.5) espelha a degradação moral: “rua-da-

lama” (v.4), fundindo-se ambas de modo inextrincável. Advinda de “um grande disco rubro” 

(v.6), a luz solar nos apresenta, em cores nítidas, a inópia do lugar: “mocambos / vielas / 

quintais lotados de lixo” (v.7 a v.9); abre também caminho para o despertar dos “operários” 

(v.10) – um despertar sobremaneira taciturno, pois, o “drama quotidiano da fábrica de 

tecidos” (v.11) traduz a ideia do trabalho como opressão e aviltamento do ser, fonte de 

alienação, em que o operário não se enxerga no produto final de seu labor. 

A fusão cotidiano e crítica social comparece, num misto de ironia e humour, em 

“Poema Congressional”: (Dedicado ao Congresso de Poesia de 1948). 

Disseram-me que não havia mais lua. Lua há.  
Disseram mais que o mundo é só guerras 

a prosa dura dos canhões 

e dos aviões soltando bombas. 

Mas é tão bonito o avião voando no ar 

foi assim que me ensinaram 

mesmo atirando bombas. 

Reparem se puderem. 

E não se esqueçam que o poeta Vinicius 

que hoje mora em Los Angeles 

escreveu um poema com a bomba atômica  

a bombinha 
que um passarinho se enganou e pousou 

não há de ser nada. 

Como não há de ser nada todas as guerras que vierem 

e virão, ah não tem dúvida 

pois a sorte delas é virem e irem 

o que já é uma boa rima. 

Vem o homem forte e olhar por cima e faz um poema 

que você decora depois de muito soletrar 

as palavras no vosso coração ai de você. 

Disseram-me também que os comerciantes existem 

os ávidos comerciantes do câmbio negro 
mas eles dão anúncios e o poema pode sair 

ou senão fazemos uma vaquinha 

não há de ser nada. 

Como não há de ser nada mister Truman e sua doutrina 

e uma porção de gente mais: olha a bomba atômica e pronto 
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os meninos vão sossegar.  

Mas do outro lado dessa terrível e misteriosa bomba 

os meninos não sossegam não 

e põe-se a conversar: como é, a questão social 

e vira e meche, deve ser com x 

mas não o x do problema 

que só será encontrado quando ninguém mais mexer 

e estiverem todos calados. Compenetrados.  

Olhe, disseram-me tanta coisa 

mas tanta mesmo 

que eu fui olhar o céu e ver os aviões 
que já deviam estar passando. 

Fiz este negócio depois 

que você querendo leia de todos os lados 

podendo tirar os pontos e as vírgulas 

não há de ser nada  

é assim que quer o poeta Tribuzzi 

que está adivinhando chuvas. (p. 127-128). 

As tensões e os conflitos, advindos da experiência de uma Segunda Guerra 

Mundial, no plano externo; e no interno, da ditadura Vargas, circulam a atmosfera deste 

poema. O eu lírico, entanto, não se deixa dominar por um pessimismo irremediável. Indo de 

encontro a certas vozes gerais, reafirma sua crença no lirismo: “Lua há” (v.1). 

Há certo tom consensual, na esfera do niilismo, de que o “mundo” (v.2), então, 

reduz-se tão somente a conflitos bélicos – o que se expressa pela “prosa dura dos canhões / e 

dos aviões soltando bombas” (v.3 e v.4). O eu lírico, mais uma vez, atenua semelhante crença: 

“Mas é tão bonito o avião voando no ar / foi assim que me ensinaram / mesmo soltando 

bombas” (v.5 a v.7). E, ante a possível rejeição a suas ponderações, afirma quase em 

exortação: “Reparem se puderem” (v.8) e, parafraseando o poeta Vinicius de Moraes, realça o 

lirismo de seu poema (deste) “A bomba atômica”
50

. 

A expressão “não há de ser nada”, a ser retomada várias vezes ao longo deste 

poema, abre caminho para as notas de humour: “a sorte delas (“todas as guerras) é virem e 

irem / o que já é uma boa rima”; ora, a blague flui da própria consciência do poeta de que a 

rima, a partir de dois verbos, é considerada pobre, portanto como ser “uma boa rima”?; 

depois, aparece a imagem do “homem forte” que “olha por cima e faz um poema” – poema 

este que, só a muito custo, “você decora”; e por isso mesmo, “ai de você”, porque corroído 

por sentimentalidades. Ressaltamos o coloquialismo do termo “você”, hoje tão empregado, 

que traz em si a mesma força dos índices de indeterminação de sujeito. 

                                                
50  Alude, a rigor, à segunda parte deste poema: “A bomba atômica é triste / coisa mais triste não há / quando 

cai, cai sem vontade / vem caindo devagar / tão devagar vem caindo / que dá tempo a um passarinho / de 

pousar nela e voar... / Coitada da bomba atômica / que não gosta de matar!” (Cf. MORAES, 1976, p. 246). 
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Prosseguem, em seu discurso, as marcas da absoluta informalidade – momento em 

que ironiza a insaciável fome pecuniária dos “ávidos comerciantes”: estes, de quando em vez, 

patrocinam publicações literárias: “e o poema pode sair”; quando não, a dessacralização da 

linguagem presente em “fazemos uma vaquinha” converte-se em solução: “não há de ser 

nada”. A nota cavilosa de ironia estende-se ainda mais em “Como não há de ser nada mister 

Truman e sua doutrina”; esta compreende as medidas, de ordem política e econômica, 

tomadas, em março de 1947, pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Harry 

Truman, visando conter o avanço do comunismo, para, com isso, defender o mundo da 

‘ameaça soviética’ – a disseminar-se pela Europa, em corrosão, logo ao fim da Segunda 

Guerra Mundial. Ante ameaças latentes – “olha a bomba atômica e pronto” –, “os meninos 

não sossegam não”, pois o poeta não comunga com a ideia de que a paz seja decorrente das 

guerras,  tais “meninos” – termo que mais se aproxima da concepção de seres alienados, 

defensores da imobilidade das coisas – engendram discussões, a que o autor ridiculariza por 

meio de jogos ortográficos e argumentos desencontrados, com o fim de apontar o silêncio 

como a mais profícua atitude. 

Em sua estrutura circular, o poema retoma direcionamentos de seu início: o 

enfado em ouvir “tanta coisa” e a contemplação do “céu” e dos “aviões”. De tudo isso, 

decorre o poema, aberto a quaisquer processos de leitura, podendo, inclusive, sofrer a 

interferência do leitor, com a abolição dos “pontos” e das “vírgulas”, consoante a defesa 

estética do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi, completamente inserido em movimentos de 

vanguarda, convidado de Antônio Girão Barroso, quando da realização do Congresso de 

Poesia de 1984 – acontecimento explicitado pela dedicatória, posta após o título dessa 

composição. 

Este poema foi dedicado ao Congresso de Poesia de 1948. Antônio Girão Barroso 

antes já havia organizado, em 1942, o I Congresso de Poesia do Ceará: 

cuja solenidade de instalação, no José de Alencar, foi presidida pelo então 

interventor federal, Menezes Pimentel. As reuniões seguintes foram feitas num 

atelier de pintores (Bandeira, Aldemir, Baratta) montado nos altos do antigo 

Rotisserie, onde está hoje parte da Caixa Econômica Federal. Acontece que o 

Congresso não terminou, devido ao quebra-quebra que houve em Fortaleza na 

época, todo mundo na rua comendo doce (Girão foi um deles) tirado das casas 

comerciais dos eixistas e protestando contra o afundamento dos nossos navios pelos 

alemães... De qualquer modo, o Congresso foi importante, foi importantíssimo. Deu 

origem às Edições Clã, à revista mais adiante e à formação do grupo que leva esse 

nome. Mas isso é outra história. 

Em 48, houve o novo Congresso saído da cachola de Girão: segundo de Poesia, mais 
bem estruturado do que o primeiro e no qual tomaram parte dois poetas 

maranhenses, então muitos jovens: Bandeira Tribuzzi e o atual senador José Sarney. 

(S/A Jornal Unitário – O Jornal de Domingo – 26/12/1976).  
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Quando do I Congresso de Poesia do Ceará, surgiram, em nossa cena literária, 

dois escritores que, futuramente, seriam duas grandes expressões do nosso Modernismo: 

Artur Eduardo Benevides (poesia) e Eduardo Campos (prosa), até então com as respectivas 

produções praticamente no anonimato. O segundo Congresso, por sua vez, fez emergir toda 

uma nova geração, com figuras como Durval Aires, dentre tantos estimulados por Antônio 

Girão Barroso (BARROSO, 2014, p. 286). 

Cenas com o registro da comicidade da vida diária, notas de humour e de ironia, 

com enumeração de reflexões descompromissadas armam a teia significativa do poema “Os 

dias preguiçosos”: 

Segunda-feira é um grande problema 
Tudo está em saber se é o primeiro ou o segundo dia da semana. 

Há quantos anos, meu Deus, discuto com o meu pai 

os mais transcendentes problemas da existência.  

Mas até hoje nenhum de nós sabe, exatamente, se segunda-feira  

  [ é o primeiro 

ou o segundo dia da semana. 

É verdade que há o calendário, mas o que vale o calendário 

diante de um mistério tão grande como esse? 

Em todo caso, façamos de conta que é o primeiro 

e não o segundo dia da semana. 

Para mim, ele apenas continua o domingo 

que é o dia de descanso. E nele, nós continuamos descansando 
das imensas fadigas do domingo: praias (quando as há) 

e os indefectíveis passeios com a família.  

Terça-feira é que é, realmente, o primeiro dia de trabalho. 

Agora todos estão compenetrados de que existe, de 

fato, alguma coisa a fazer 

e com efeito nós a fazemos, conforme já pregava, no  

seu tempo. N. S. Jesus Cristo.  

Quarta-feira que se segue, é um imenso, um enorme dia 

cujas vinte e quatro horas nós as passamos mais ou 

menos como no dia anterior 

e isso é, sem dúvida, de uma rara, de uma monstruosa felicidade. 
Já quinta-feira prenuncia algo diferente 

com a leitura dos primeiros jornais. 

As manchetes nos alimentam mais do que o pão 

porém quando chega no fim do dia 

vemos que havia muita coisa errada nas manchetes. 

Entretanto, a não ser que sobrevenham fatos lamentáveis, 

o que de vez em quando é possível, 

amanheceremos sorrindo no dia seguinte, que é sexta-feira: 

esse, pelo menos, é véspera de sábado 

e sábado é que é o dia, segundo um poeta muito nosso conhecido. 

Nada acontece, verdadeiramente, de mais importante 

todavia, restamos satisfeitos precisamente com o que não houve.  
Sábado não chegamos a trabalhar – para o que é que 

serve então a semana inglesa?  

Na verdade, ele nos dá uma manhã sem muito quê-fazeres 

em todo caso algo divertido 

e eis-nos a trançar pernas pelas ruas 

até a hora de beber e de conversar. 

A filosofia é esta: conversar é bom e beber é melhor. 
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A semana está finda, praticamente finda 

e tem apenas o domingo que – afinal –  

é mesmo o dia de descanso 

Do nosso eterno descanso, quando Deus for servido. (BARROSO, 2014, p. 129-

131). 

Este poema é construído a partir de uma delimitação temporal: o transcurso de 

uma semana; porém, a ausência de datas indica-lhe, curiosamente, a natureza intemporal – 

uma das marcas das obras de arte, uma vez que lhes permite atravessar os séculos. O primeiro 

verso, “Segunda-feira é um grande problema”, provoca, no leitor, um série de interrogações, 

até que a tensão é dissolvida pelo verso seguinte: “Tudo está em saber se é o primeiro ou o 

segundo dia da semana”. Com isso, anuncia-se a recorrência ao humour de que há de 

impregnar-se toda a composição. No terceiro e quarto versos, instaura-se, outra vez, uma 

atmosfera de certa gravidade, pela alusão a questões ontológicas; mas prontamente desfeita 

pela reiteração do que, a rigor, constitui o teor das especulações do eu lírico, conforme a 

leitura dos dois versos que se seguem. 

O segundo movimento deste poema (v.7 a v.14) apresenta, como recurso 

expressivo mais relevante, o emprego de coloquialismos, em perfeita harmonia com o tom de 

um diálogo fictício com o leitor: “É verdade que há o calendário, mas o que vale o 

calendário” (v.7); “Em todo caso, façamos de conta...” (v.9) – como se rebatesse uma possível 

ponderação. Estabelecido ser a segunda-feira o início da semana, esta, porém, ainda não 

começa deveras, pois “apenas continua o domingo” – configurado este pela ironia: “que é o 

dia de descanso” (v.12): suas “imensas fadigas” (v.13), decorrentes de “praias” (v.13) e dos 

infalíveis “passeios com a família” (v.14), obrigam-nos ao prolongamento do descanso, na 

segunda-feira, encerrado no paradoxo das extenuações do ócio. 

No terceiro movimento (v.15 a v.23), as notas de humour e dissimuladas ironias 

fazem da terça-feira e da quarta-feira um só mesmo espaço para a ociosidade: se, em verdade, 

há “alguma coisa a fazer” (v.17) e se, “com efeito nós a fazemos” (v.18), a rigor, nada 

fazemos, já que nossas ações decorreriam das pregações de “N.S. Jesus Cristo” (v.19), e a 

necessidade do trabalho, como castigo ou remissão, encontra-se, não no Novo Testamento, 

mas no Primeiro: “Comerás o pão com o suor do teu rosto” (Gn. 3:19) – Antônio Girão 

Barroso recorre, com frequência, à exploração da blague. Já a “monstruosa felicidade” (v.23) 

da quarta-feira decorre de repetirem-se nela as “vinte e quatro horas” (v.21) do “dia anterior” 

(v.22), antes já exploradas. 

No quarto movimento (v.24 a v.35), a chegada da quinta-feira parece prenúncio de 

“algo diferente” (v.24), pela “leitura dos primeiros jornais” (v.25) – e estes despertam em 
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todos nós a avidez de conhecer a vida lá fora, os fatos que giram a engrenagem do mundo: 

“As manchetes nos alimentam mais que o pão” (v.26). Mas, findo o dia, não obstante “muita 

coisa errada nas manchetes” (v.27), nada de substancial acontece; assim, a ausência de “fatos 

lamentáveis” (v.28) torna inquebrantável a rotina. Na sexta-feira, por sua vez, 

“amanheceremos sorrindo” (v.30), pois, sendo “véspera de sábado” (v.31) faz com que o 

aguardemos ansiosamente: “e sábado é que é o dia, segundo um poeta muito nosso 

conhecido”
51

 (v. 32). Seguem-se as horas, e o marasmo deixa todos “satisfeitos com o que não 

houve” (v.34). 

No último movimento (v.36 a v.45), o privilégio é sábado: dia que “nos dá uma 

manhã sem muito quê-fazeres” (v.38); mais uma vez, deparamos a presença da blague em “– 

para o que é que / serve então a semana inglesa?” (v.36 e v.37): nesta, há quatro horas de 

trabalho na manhã de sábado. Mas, em vez disso, o poeta, vadiando, cruza a cidade “até a 

hora de beber e de conversar” (v.41). A exortação “A filosofia é esta: conversar é bom e beber 

é melhor” (v.42) orienta o restante do dia, até, advindo o domingo, “que – afinal – é mesmo o 

dia do descanso” (v. 44 e v.45), todos devem alimentar o ócio – o que há de estender-se até o 

“eterno descanso”, sob os desígnios de Deus. 

Neste poema, Antônio Girão Barroso demonstra o absoluto domínio sobre a 

poesia moderna: a linguagem atinge a plenitude coloquial e irônica; irreverência na nova 

concepção dos aspectos formais – estrutura o poema em uma única estrofe, embora haja nele 

cinco movimentos ou partes; o ritmo dos versos já não é mais obtido a partir de uma 

sequência ordenada de acentos tônicos; por tudo isso, vai de encontro a cânones sagrados 

pelas estéticas anteriores. 

Existem, ainda, os instantes em que flagrantes da vida cotidiana resultam não mais 

da contemplação direta, mas da natureza restauradora da memória, como em “O rapazinho do 

circo”: 

O rapazinho do circo 

– que medo que ele fazia às mocinhas 

tão bobas, tão ingênuas –  

por causa das dez proezas no trapézio – tão alto puxa! 

                                                
51  Este verso faz uma referência ao poeta Vinicius de Moraes, autor de “O dia da criação”, poema dividido em 

três partes; leiam-se os versos da parte I: “Hoje é sábado, amanhã é domingo / A vida vem em ondas, como o 

mar / Os bondes andam em cima dos trilhos / E Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na Cruz para nos salvar. /// 

Hoje é sábado, amanhã é domingo / Não há nada como o tempo para passar / Foi muita bondade de Nosso 

Senhor Jesus Cristo / Mas por via das dúvidas livrai-nos meu Deus de todo mal. /// Hoje é sábado, amanhã é 

domingo / Amanhã não gosta de ver ninguém bem / Hoje é que é o dia do presente / O dia é sábado. /// 

Impossível fugir a essa dura realidade / Neste momento todos os bares estão repletos de homens vazios / 

Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas / Todos os maridos estão funcionando regularmente / Todas 

as mulheres estão atentas / Porque hoje é sábado.” (MORAES, 1976, p. 223-224). 
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Levou um tombo uma vez. 

 

O gigante Zu não teve tempo de apará-lo 

e a velha Quitéria, que todo santo dia tinha uma pantomima nova, 

ficou chorando como uma criancinha. 

 

O rapazinho do circo vivia se rindo 

 – que bonito que ele era e garboso como 

um soldadinho de chumbo –  

e quando deixava o trapézio tão alto, 

tão longe de nós, meninos sem nenhum heroísmo, 
ficava rubro por causa das palmas estrondosas do povo. 

Então gigante Zu fazia duas piruetas pra compensar. 

E vinha o secretário e explicava: 

“Bob, o Rei do Trapézio, agradece o respeitável 

público e pede mil desculpas 

por não poder reprisar...” 

 

Naquele dia porém o povo gostou mais, 

as mocinhas deliraram mais 

e Bob acreditou muito na sua sorte. 

 
Dona Quitéria, que pantomima mais triste?! (p.42-43).  

 

Mesmo que não haja quaisquer elementos configuradores do espaço ou do tempo, 

podemos inferir que este poema constitua uma reconstrução da presença dos circos 

mambembes que, antigamente, percorriam as cidadezinhas do interior, pois trescala a 

sensação de que, nesse espaço social, toda a gente se conhece: “a velha Quitéria” (v.7); “o 

rapazinho do circo vivia se rindo” (v.9). 

A nomeação da personagem “velha Quitéria” entra em contraste com o anonimato 

de “O rapazinho do circo” – parece circunscrevê-lo tão somente ao mundo do trabalho ou 

aponta o fato de que os circenses, em geral, são grupos humanos que se fecham em si 

mesmos; por isso, ainda passando determinado período em um lugar, não se integram a seus 

usos e costumes. Mas, num espaço tão sem horizontes, o “rapazinho do circo”, pelo inusitado 

de suas “dez proezas no trapézio – tão alto puxa!” (v.4) toca o coração das “mocinhas” (v.2), 

num misto de alumbramento e espanto: “– tão alto, puxa!” (v.4), em laivos de heroísmo. 

Consciente dos pontos relevantes para os modernistas: “a criação de imagens 

novas, o abandono da pontuação” (TELES, 1970, p. 8), Antônio Girão Barroso não colocou 

entre parênteses o comentário à parte: “Levou um tombo uma vez” (v.5); assim, o leitor deve 

identificar, nesta passagem, mais do que a quebra da fantasia e das emoções intensas, um 

lance antecipatório da tragédia final. 

A segunda estrofe comporta duas personagens caricatas: o “gigante Zu” (índice 

também de anonimato) e a “velha Quitéria”; esta, “que todo santo dia tinha uma pantomima 
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nova”, era a atriz sem palcos ou cortinas: “ficou chorando como uma criancinha”; aquele, os 

tipos exóticos que os circos costumam apresentar. 

A terceira estrofe, na imagem do “rapazinho do circo”, substitui o artista pelo 

homem: “vivia se rindo” (v.9); “ficava rubro por causa das palmas estrondosas do povo” 

(v.14); longe do trapézio – espaço de suas singularidades –, exalava ares de ingenuidade e 

timidez, não mais a elegância e a presença vistosa de “um soldadinho de chumbo” (v.11), 

magicamente expulso do imaginário dos contos de fada. As explicações do “Secretário”, com 

ênfase na antonomásia (substituição do nome próprio por uma atribuição), “o Rei do 

Trapézio” (v.17), reforçam o anonimato do moço, mesmo com a presença do hipocorístico 

“Bob” (v.17). 

Na penúltima estrofe, o poeta registra, com mais ênfase, a atemporalidade do 

poema: “Naquele dia...” (v.20). O emprego da gradação (exposição de ideias em forma 

crescente) e a estilística da repetição (“mais”– v.20 e v.21) contribuem para a instalação de 

uma atmosfera de emoções intensas, que, por certo, contaminaram o estado de espírito do 

artista: “e Bob acreditou muito na sorte” (v.22). 

A última estrofe, em um único verso, num jogo de sugestões, alude ao nefasto 

acontecimento – motivo, evidentemente, de sucessivos comentários na cidadezinha, 

recontados pelas mímicas e gestos da personagem, a quem se dirige, numa vinda do passado 

ao presente, a voz lírica: “Dona Quitéria, que pantomima triste?!” (v.23). 

Em composições como esta, conseguimos perceber, sem muitos esforços, a 

presença forte do lirismo na tessitura poética de Antônio Girão Barroso; seu discurso é mais 

tecido pela emoção, por um feixe de sensações íntimas do que, propriamente, pela 

racionalidade. Por isso mesmo, emocionado, ele nos emociona a todos nós. É, pois, o próprio 

transbordamento das volições. Dentro das orientações da estética modernista, traz 

personagens – antes território do épico – para o campo do lirismo.  

 

5.8 O discurso amoroso 

 

O tema do amor atravessa as eras, as estéticas, sempre deixando fendas, fraturas, e 

tanto vozes quanto silêncios, em meio ao sagrado ou ao profano, ou na fusão dessas duas 

expressões, – uma das marcas da cultura ocidental (CARDOSO et al. 1987)
52

  – dizem de sua 

natureza inesgotável. 

                                                
52  Cf. CARDOSO, 1987. Nesta obra, vários autores discutem o amor, de Platão a Pasolini, passando por Freud, 

Benjamin, Clarice Lispector, dentre outros. 
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Nadiá Paulo Ferreira (2004) mergulha nas águas dos afetos, descortinando um 

universo sob o domínio de enigmas e paradoxos, com ou sem decifração, afirmando que, 

muito antes de a Psicanálise haver sido criada por Sigmund Freud, tanto os filósofos se 

indagavam acerca da natureza do amor quanto os ficcionistas debulhavam mirabolantes 

narrativas de amor e morte. Os poetas, por sua vez, cerziam versos de onde se desprendiam o 

êxtase, a felicidade ou a saudade e a tristeza dos amantes, pois eles, os poetas, sempre 

souberam que tudo o que é dito sobre o amor desvela tão somente uma face dos seus 

mistérios:   

As fantasias que cingem o amor quebram o limite entre a verdade e a mentira, 

conduzindo o homem a esbarrar em alguma coisa da ordem do intransponível. 

Quando menos esperamos, somos capturados por algo que acelera a batida do nosso 

coração e arrebata o mais íntimo de nosso ser. Por que amo? Sempre faltam palavras 

para explicar o que sentimos. Por que sou amado? Imaginamos uma série de coisas e 

ficamos surpreendidos pela confissão do amante, porque sempre somos amados por 

algo que nunca imaginamos. A impossibilidade de saber tudo instiga o desejo de 

saber cada vez mais sobre esse afeto que nos captura, que nos leva a cometer atos 

ridículos, desvarios, e que nos faz sentirmos ao mesmo tempo alegres e tristes. 

(FERREIRA, 2004, p. 8-9). 

Antônio Girão Barroso, como grande poeta, não se eximiu de palmilhar o 

perigoso terreno dessa temática, cultivada, com dicção original, em composições como “Carta 

geográfica”: 

Teu corpo esmeril era uma inquietação para mim 

No alto da cabeça pendente como uma flor 

Os pés te levando a imagem fugidia. 

Ai como eras pura. Nem sonhavas essas marés. 

E eu fiz de ti minha carta geográfica. 

Para lá eu vou. (BARROSO, 2014, p. 74). 

A metáfora “corpo esmeril” (v.1) consubstancia o poder de sedução que se evola 

de seus inquietantes movimentos; “esmeril” tal “corpo” trinca, racha, no campo das volições, 

aquele que o olha, que dele se aproxima. A superposição de planos, na configuração deste 

“corpo”, induz-nos a uma visualização imaginária, de tal sorte que havemos a sensação de vê-

lo, de cima – “cabeça” (v.2) – para baixo – “pés” –, como numa composição cubista
53

: a 

“cabeça pendente como uma flor” (v.2).  Em “a imagem fugidia” (v.3), a atmosfera brumosa, 

a envolver o espaço, atinge o seu ápice.  O adjetivo “pura” (v.4) confirma o que, antes, era tão 

                                                
53  A essência do cubismo é a decomposição da realidade em figuras geométricas. O real, representado tanto 

pelo sujeito quanto pelo objeto, sofre um processo de desmonte em diferentes planos, como se interceptassem 

e se sucedessem – de tal sorte, cabe ao olhar a tarefa de remontar as peças em suas várias perspectivas, para 

que a visão do todo se imponha de uma vez por todas. (VIANA, 2003, p. 28). 
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somente sugestiva presença do feminino. O desencontro dos amantes, anunciado pela 

“imagem fugidia” (v.3), reafirma-se em “Nem sonhavas essas marés” (v.4), em que o termo 

“marés” reveste-se de conotações relativas a possibilidades de estorvos, de impedimentos. A 

metáfora “carta geográfica” (v.5) nos faz inferir que, para o eu lírico, o amor const itui: 

o enlevo que sentimos por pessoas e coisas que inspiram em nós a esperança de uma 

fundação indestrutível para nossa vida. É um enlevo que nos faz empreender – e 

sustenta – a longa busca de uma relação segura entre o nosso ser e os delas. 

Se todos nós temos necessidade de amor, é porque todos precisamos nos sentir em 

casa no mundo: enraizar nossa vida no aqui e agora; dar à nossa existência solidez e 

validade; aprofundar a sensação de ser; capacitar-nos para experimentar a realidade 

de nossa vida como indestrutível (ainda que aceitemos também que ela é temporária 

e terminará na morte). (MAY, 2012, p. 19). 

Em “Para lá eu vou” (v.6), o advérbio amplia a atmosfera de mistérios e de 

indefinições de todo o poema; quanto aos recursos expressivos, este verso nos demonstra o 

quanto é possível variar o ritmo em versos livres. Concentrando-se a poesia lírica na dimensão 

da interioridade, sendo a expressão de um “eu”, realiza-se, plenamente, em poemas curtos. 

Antônio Girão Barroso revela, em “Imagem simples”, sua capacidade em 

transportar para o estado poético, as palavras mais banais, que correm livres nas falas 

cotidianas: 

Você está vendo o céu muito branco 

todo coberto de nuvens 

o mundo por isso tão triste 

todo coberto de sombras 

sem um pingo de sol 

sem um pingo de vida? 

Minh’alma também assim está 

meu coração muito triste 

todo coberto de mágoas 

sem um pingo de vida 
sem um pingo de vida. 

As nuvens lá em cima descambarão 

o sol virá e encherá de luz o mundo. 

Eu também espero pelo sol que é você  

seu doce amor simples e humano 

que me virá restituir um dia a vida. (BARROSO, 2014, p. 45). 

Este poema é composto por uma única estrofe, em versos brancos e livres, em 

forma de monólogo, através do qual o eu lírico faz, em sua confissão, vários apelos à sua 

amada. A princípio, enumera elementos da natureza: o “céu muito branco” (v.1), as “nuvens” 

(v.2) que o cobrem – o que faz com o “mundo” (v.3), “todo coberto de sombras” (v.4), torne-

se desfigurado e taciturno. Depois, advém a transposição dos estados da natureza para a esfera 

do “eu”: “Minh’alma também assim está” (v.7), corroída esta por amarguras e tristezas: “sem 
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um pingo de vida” (v.10). Lavrador das efemeridades, o poeta sabe que, ao longo das horas, 

as coisas exibem a outra face: “o sol virá e encherá de luz o mundo” (v.13).  Com uma sintaxe 

mais próxima da prosa do que da poesia, Antônio Girão Barroso, aliado às expectativas do 

Modernismo, tece o estilo mesclado em “Eu também espero pelo sol que é você” (v.14); com 

seu “doce amor simples e humano” (v.15), a amada lhe devolverá o elã de viver. 

As motivações temáticas, já presentes em “Carta geográfica”, reaparecem no texto 

“Poema”, mas sem o hermetismo da outra composição:  

Nos momentos de desassossego, nos graves momentos da vida, 

Eu me lembro de ti como de alguém que me amparasse sempre 

E nunca me deixasse ao mar, como uma nau perdida. 

Eu me lembro de ti e dos teus fundos olhos  

Que são como duas luzes me guiando no oceano da vida. 

E então o teu amor eu imagino como um formoso castelo 

De pedra e granito que eu um dia escalarei. 
Sim, já vou partir. Ampara meus passos, como sempre fizeste. (p. 59). 

Realizado em versos livres, em ritmos dessemelhantes, sucessivamente 

prolongados, até a pausa dramática: “Sim, já vou partir” (v.8). “Poema” é uma primorosa 

concepção confessional. O sujeito lírico reconhece-se tomado, completamente, por sensações 

de desalento e desamparo; e graves, tiram-lhe a paz. Nesses “momentos de desassossego” 

(v.1), emerge a figura da amada, como uma promessa de porto, a livrá-lo do anátema das 

procelas, dos contumazes abrolhos; ele, tão propenso a tornar-se “uma nau perdida” (v.3). 

Lembra-se (reitera) da amada e, então, singulariza a profundeza que ela traz nos “olhos” (v.4) 

e a força de seu lume a guiá-lo “no oceano da vida” (v.5). Por fim, a fortaleza do seu amor, 

dela, é traduzida pelo emprego do símile (comparação explícita): “como um formoso castelo / 

de pedra e de granito” (v.6 e v.7) de que “um dia” (v.7) – este termo com a ideia de brevidade 

–, por certo, poderá tomar posse. No último verso, a impetuosidade de “Sim, já vou partir” é 

logo dissolvida pela rogativa: “Ampara meus passos...”. 

De extrema espontaneidade reveste-se o poema “Canção do noivo aflito”; este, 

por sua vez, estabelece um diálogo sugestivo, tanto em relação à forma – métrica e 

distribuição dos versos nas estrofes – quanto no que diz respeito a elementos temáticos com o 

poema “Serra do Rola-Moça”
54

, de Mário de Andrade
55

: 

                                                
54

  Eis o poema “A Serra do Rola-Moça”, de Mário de Andrade, totalmente aqui reproduzido: A serra do Rola-

Moça / não tinha esse nome não... / eles eram do outro lado, / vieram na vila casar. / E atravessaram a serra, / 

o noivo com a noiva dele / cada qual no seu cavalo. /// Antes que chegasse a noite / se lembraram de voltar. / 

Disseram adeus para todos / e se puseram de novo / pelos atalhos da serra / cada qual no seu cavalo. /// Os 

dois estavam felizes, / na altura tudo era paz. / Pelos caminhos estreitos / ele na frente, ela atrás. / E riam. 

Como eles riam! / Riam até sem razão. / A serra do Rola-Moça / não tinha esse nome não. /// As tribos rubras 
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Minha noiva bonitinha 

que partiu faz tanto tempo 

caladinha caladinha 

sem mesmo ninguém notar 

raquitinha raquitinha 

fazendo eu muito chorar 

 

Minha noiva que partiu 

não sei para onde morar 

de mansinho de mansinho 

fazendo eu muito penar 
sem pedir extrema-unção 

nem a ninguém pra rezar 

 

Minha noiva raquitinha 

que partiu sem me levar 

quer que venhas de novo 

minh’alma louca embalar 

me cantar uma modinha 

mais triste que o velho mar 

 

Quero que venhas de novo 
cantar aquela modinha 

muito triste muito triste 

que me punha a soluçar 

 

(A sombra da minha noiva 

raquitinha raquitinha 

vem a mim devagarinho 

vem a mim mas sem cantar 

chega perto diz baixinho 

que não me quer mais amar. 

 
“Minh’alma eu já entreguei 

a Jesus Nosso Senhor 

meu coração eu já dei 

aquele que é nosso amor”). 

 

Pelo triste pensativo 

fico no mundo a cismar 

na triste sorte que eu tenho 

minha noiva foi simbora 

foi simbora me deixou  

e não quer mais me amar. 

 
Foi simbora num caixão  

sem uma rosa no peito 

sem nada pra lhe enfeitar 

                                                                                                                                                   
da tarde / rapidamente fugiam / e apressadas se escondiam / lá embaixo nos socavões / temendo a noite que 

vinha. /// Porém os dois continuavam / cada qual no seu cavalo, / e riam. Como eles riam! / E os risos 
também casavam / com as risadas dos cascalhos / que pulando levianinhos / da vereda se soltavam / buscando 

o despenhadeiro. /// Ah! Fortuna inviolável! / O casco pisara em falso. / Dão noiva e cavalo um salto / 

precipitados no abismo. / Nem o baque se escutou. /// Faz um silêncio de morte. / Na altura tudo era paz... / 

Chicoteando o seu cavalo, / no vão do despenhadeiro / o noivo se despenhou. /// E a Serra do Rola-Moça / 

Rola-Moça se chamou. (ANDRADE, 1987, p.184-186). 
55  Embora em livros didáticos e em arquivos na Internet, estes versos sejam identificados como componentes do 

poema “A serra do Rola-Moça”, em verdade, integram o poema “Noturno de Belo Horizonte”, dos versos 

246 a 292, sem que recebam título, conforme a publicação das poesias completas de Mário de Andrade, cuja 

referência se encontra na nota a esta anterior.   
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minha noiva não vá não  

que será de mim então  

quem há-de me consolar? 

 

Que será de mim então 

sem seus beijos seu cantar 

seu doce sorriso manso 

e a força do seu olhar? 

 

Minha noiva não vá não 

senão me jogo no mar. (p. 39-41). 

     

Este poema, à semelhança de “A Serra do Rola-Moça”, de Mário de Andrade, é 

composto sob o ritmo de redondilha maior, e os versos estão distribuídos, 

predominantemente, em sextilhas, com variações em quartetos, encerrando-se num dístico; 

com tais recursos construtivos, Antônio Girão Barroso aproxima o seu poema daquele de 

Mário de Andrade, quanto aos aspectos formais. 

A linguagem, ao longo da composição, aproxima-se da oralidade popular, e a 

natureza do narrar espelha-se nas técnicas da Literatura de Cordel, pois o tom faz com que nós 

nos lembremos daquelas histórias que, nos tempos d’antanho, eram contadas nos alpendres 

das casas do sertão, sob a brasa das fogueiras, sob um céu salpicado de estrelas. A atmosfera 

que envolve esta composição recupera os ares tenebrosos do ultrarromantismo, pois tudo 

desemboca em perdas, desilusões e ausência de perspectivas. 

Na primeira estrofe, o eu lírico, de sofre, anuncia o motivo do seu desalento: 

“Minha noiva bonitinha / que partiu faz tanto tempo” (v.1 e v.2); e o emprego do sufixo        

“-inha” a tudo reveste de ambiguidade: por um lado, a condição de abandonado pela amada 

leva-o ao encontro do desamparo infantil; por outro, em contraponto, cirze um tecido de 

fingimento, como se tudo, a rigor, implicasse um desdém. Mas, exatamente, por quê? Ora, se 

ela “partiu faz tanto tempo” (v.2), o próprio tempo, com sua capacidade de atenuação, bem 

que já poderia ter dissolvido os impactos da separação; além disso, não obstante o lamento, o 

eu lírico a configura como um ser desbotado, socialmente desfigurado: “caladinha caladinha” 

(v.3), cuja presença não a inscrevia diante dos demais – “sem mesmo ninguém notar” (v.4), o 

que é reiterado pela imagem: “raquitinha raquitinha” (v.5). Entanto, sendo a experiência 

amorosa plena de elementos paradoxais, o eu lírico reconhece sua devastação espiritual: 

“fazendo eu muito chorar” (v.6). Salientamos, neste último verso, o emprego da linguagem 

informal, um dos pressupostos do movimento modernista brasileiro em seu primeiro 

momento: a aproximação da linguagem literária da fala simples e espontânea do povo. 

Na segunda estrofe, como traço singular às narrativas orais, Antônio Girão 

Barroso recorre ao processo da reiteração, lembrando ao leitor o motivo central de sua 
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composição: “Minha noiva que partiu” (v.7). Agora, a escolha lexical revela ao leitor, num 

lance antecipatório, a natureza dessa partida, pois, os termos “extrema-unção” (v.11) e “rezar” 

(v.12), circunscritos no imaginário cristão, relacionam-se com a ideia da morte – daí a 

presença do eufemismo em “Minha noiva que partiu” (v.7) também a justificar a 

indeterminação de seu destino espacial: “não sei para onde morar” (v.8). E, dentro das 

imposições da natureza do gênero, mais uma vez Antônio Girão Barroso reafirma seu 

compromisso com os elementos configuradores da linguagem informal: “fazendo eu muito 

penar” (v.10). 

A imagem da “noiva raquitinha” (v.13), na abertura da terceira estrofe, reatualiza 

as musas do ultrarromantismo, marcadas pela fragilidade física, fruto de doenças como a 

tuberculose, bem como pela palidez que as desfigurava. Ao lamentar que a amada, não lhe 

embalou a alma, parece insinuar que a “noiva raquitinha” (v.13) possuía a voz de contralto, 

tão comum às heroínas do Romantismo, desfolhada em canções maviosas e taciturnas: “me 

cantar uma modinha / mais triste que o velho mar” (v.17 e v.18). 

Na quarta estrofe, o eu lírico insiste em seu tom apelativo, a rogar que se sua 

amada venha outra vez comovê-lo. Inferimos que determinada canção – “Muito triste muito 

triste” (v.21), que o fazia “soluçar” (v.22), nos corredores da interioridade, paradoxalmente, 

funcionava como lenitivo para as dores cotidianas. Nesse momento do poema, a sextilha é 

substituída pela quadra – forma de estrofe também muito comum às composições populares. 

Uma atmosfera brumosa e fantasmagórica toma conta da quinta e da sexta estrofe. 

Quanto ao plano formal, estas duas estrofes, a rigor, constituem uma só, uma vez que, no 

desenrolar-se da trama, resultam em um único bloco. Antônio Girão Barroso, exímio mestre 

de seu ofício, separou-as de modo consciente, pois, a esta altura do texto, o emprego de uma 

décima, iria dissolver a simetria do poema. Assoma, agora, não mais a “noiva raquitinha” 

(v.13), mas sua “sombra” (v.23), com o intuito de dissolver quaisquer aspirações do eu lírico; 

nesse sentido, ao dizer-lhe que já entregara a alma “a Jesus Nosso Senhor” (v.30), é como se o 

fizesse compreender a vitória definitiva do espírito sobre a carne, conduzindo-o à passividade 

da aceitação da perda. 

A partir deste momento, da oitava estrofe até a décima, o eu lírico sofrerá a 

desolação do desconsolo: a princípio, introspectivo e entregue a devaneios: “Fico triste 

pensativo / fico no mundo a cismar” (v.33 e v.34); depois, lamenta a perda amorosa e o 

sentimento de solidão: “foi simbora e me deixou” (v.37); por fim, a amplitude do abandono: 

“e não quer mais me amar” (v.38). 
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A oitava estrofe dissolve as teias de especulações acerca da “noiva raquitinha” 

(v.13), e, pela primeira vez, ela surge, diante do leitor, como protagonista de uma cena 

externa: “Foi simbora num caixão” (v.39). Mas ainda se inscreve um mistério: por que “sem 

uma rosa no peito / sem nada para lhe enfeitar”? (v.40 e v.41). Nesta cena, a fragilidade do eu 

lírico ganha ainda mais relevo por conta do recurso da função conativa da linguagem: “minha 

noiva não vá não / que será de mim então / quem há de me consolar?” (v.42 a v.44). A vida, a 

partir de então, parece-lhe sem finalidade, pois se sente perdido, “sem seus beijos seu cantar / 

seu doce sorriso manso” (v.46 e v.47). E mais: é como se houvesse mergulhado numa 

profunda escuridão – onde “a força de seu olhar?” (v.48). O apelo final: “Minha noiva não vá 

não / senão me jogo no mar” (v.49 e v.50) relembra o gesto desesperado do noivo, não este, o 

“aflito”, mas o do poema “A Serra do Rola-Moça”, de Mário de Andrade; entanto, no caso da 

narrativa de Antônio Girão Barroso, o suicídio, motivado pela separação fatal, é tão somente 

sugerido, não realizado. 

Antônio Girão Barroso sempre esteve muito próximo de artes outras, como o 

cinema e a pintura. Por isso mesmo, em seu livro de estreia, apresentou a seus leitores um 

curioso poema sob o título “Estudo”: 

As flores geladas. 

As rosas todas murcharam 

O orvalho que não passa. 

Casas tão baixas! 

O amor em alto relevo 

A lua tristíssima  

Morre. (p. 50).  

O título “Estudo” tem, aqui, o sentido de esboço; isto é, os versos são uma espécie 

de rabiscos para uma futura composição. A forma de elaboração se aproxima das construções 

cubistas, pois, nitidamente, podemos perceber, em seu corpo, uma superposição de planos: de 

um lado, “As flores geladas” (v.1); de outro, “As rosas” (v.2) murchas; em meio a tudo isso, 

deparamos “O orvalho que não passa” (v.3). A desolação do ambiente natural desloca-se em 

direção aos homens, representados estes, em sua melancolia e ausência de perspectiva, pela 

imagem das “Casas tão baixas!” (v.4). A projeção do “amor em alto relevo” (v.5) coloca o 

sentimento como uma experiência mais artística do que erótica; e a morte da “lua tristíssima” 

(v.6) desfigura a força de sua simbologia. 

Composto por estrofes assimétricas, em versos livres e em rimas brancas, o poema 

“Momento”, em sua extrema simplicidade, provoca no leitor sucessivas experiências de 

estranhamento: 
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Foi um momento, só,  

E era indescritível, tanto, 

que eu nem sei o que diga. 

 

Teu rosto empalideceu: foi como se uma rosa tivesse murchado. 

Tuas mãos caíram 

E parece que era eu quem o sentia mais 

Esse abandono, esse não ter e não querer. 

 

Teu rosto empalideceu 

Mas foi para se alumiar mais. 
Tuas mãos caíram 

Mas foi como se me acenassem.  

 

Te amei então como nunca te amei na vida. 

Amei o teu rosto pálido e tuas mãos caídas. 

Tua imagem era pura como um desejo de vida. (p. 61). 

Na primeira estrofe, a primeira sensação de estranhamento advém da passagem 

“Foi um momento, só” (v.1), pois o advérbio “só”, isolado entre vírgulas reforça a ideia de 

uma experiência singular, única; por isso mesmo, inefável, tão somente sentida, longe do 

alcance das palavras: “que nem sei o que diga” (v.3). 

Aquele “momento, só” (v.1) é, agora, desvelado pela segunda estrofe: à 

semelhança de rosa, abruptamente murcha, o rosto da amada “empalideceu” (v.4) e suas mãos 

se quedaram. Nesse “momento, só” (v.1), o eu lírico vive a experiência de uma epifania, 

seguida de uma somatização: “era eu quem o sentia mais / esse abandono, esse não ter e não 

querer” (v.6 e v.7). A impossibilidade de tradução de tudo isso por meio de palavras provoca 

o oximoro de toda a terceira estrofe: pálido, o “rosto” (v.8) se mostra mais alumiado; caídas, 

as “mãos” (v.10) dirigem-se ao eu lírico sob a forma de acenos. Por fim, na quarta estrofe, os 

efeitos daquele “momento, só” (v.1): a intensidade do sentimento amoroso, fonte de “um 

desejo de vida” (v.14). 

Em mais uma composição sob o título de “Poema”, Antônio Girão Barroso, em 

versos livres, com rimas brancas, trabalha o tema do amor com simplicidade e lhaneza: 

Mânya, tu és a flor melhor, a flor mais cara, 
A mais bela, a mais doce, 

A mais cheia da essência do luar, 

Pois o luar era assim, encantado e florido, 

O luar de quando Deus fez a terra e o mar.  

 

Mânya, tu és a flor mais tenra, a flor mais pura, 

Tu não nasceste aqui, tu vens de longe,  

Vens de algum lago ou de alguma planura. 

Tu não pertences não  

Ao mundo assim, à vida assim... 

 
Tu vens mesmo de Deus, do Ocaso 
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Onde a primavera desceu eternamente 

E os lírios não fenecem nem fenecerão. 

Os lírios que são brancos como o luar 

E puros como tu, Mânya. (p. 68). 

Na primeira estrofe, o estranhamento é provocado, a princípio, pelo vocativo 

“Mânya” (v.1): Antônio Girão Barroso, ao escrevê-lo com um acento circunflexo, desviou da 

grafia Manya, cujo sentido, em língua espanhola, diz respeito a uma mulher hipersensível e 

afetuosa, abrindo um leque às mais variadas especulações: neologismo, corruptela de 

“maninha” ou nome próprio incomum? Sendo ela “a flor melhor, a flor mais cara / a mais 

bela, a mais doce” (v.1 e v.2), a que inscreve na pele a “essência do luar” (v.3), a que exala 

encantos como “O luar de quando Deus fez a terra e o mar” (v.5), “Mânya” (v.1 e v.6), flor ou 

mulher, é uma imagem cercada por ambiguidade, pois tanto pode ter vindo de “algum lago ou 

de alguma planura” (v.8); e, não havendo nascido “aqui” (v.7), advinda de “longe” (v.7), não 

pertencendo “Ao mundo assim, à vida assim” (v.10), converte-se, gradativamente, em um 

enigma, – e os enigmas existem por si sós, não carecem de explicação. Na segunda estrofe, 

predomina o recurso da circularidade, de que resultam novos elementos configuradores da 

Musa, ampliados estes na estrofe final: em sua terra, há uma eterna “primavera” (v.12), como 

eternos são os “lírios” (v.13), “brancos como o luar” (v.14) e “puros” (v.15) como “Mânya” 

(v.15). E o vocativo fecha o poema de maneira circular, a sugerir ser ela, “Mânya” (v.15), o 

início e fim de todas as coisas, ponto de partida e ponto de chegada, – inexplicável, mulher ou 

flor (artista de cinema?), como o sentimento amoroso. 

O motivo desta composição “Poema” estabelece aproximações com “A vaga e a 

flor”, também em versos livres e com rimas brancas, em duas estrofes assimétricas: 

Em mim, às vezes, alguma coisa de ti desabrocha e toma forma 

e é uma vaga de mar ou mesmo uma flor pura e inocente 
e te posso ter assim, e te colher nas minhas mãos é possível também 

Por que não me amas agora ou não me queres para sempre 

como um eterno escravo de ti ou como um senhor que tudo te daria?   

 

Vejamos amanhã... Como tudo é belo, além... 

E nós aqui, por que não vamos ver a manhã 

e tocar naquela vaga, e colher aquela flor?  (p.79). 

O ritmo, na primeira estrofe, é lento e prolongado, intensificado pelo uso de 

polissíndeto. Ao afirmar que “Em mim, alguma coisa de ti desabrocha e toma forma” (v.1), o 

eu lírico, como na composição anterior – “Poema” –, não sabe ao certo a natureza de suas 

sensações; o que “toma forma” (v.1), sendo “uma vaga de mar ou mesmo uma flor pura e 

inocente” (v.2), é tanto incorpóreo quanto frágil, por isso somente no plano do poético pode 
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ser colhido pelas “mãos” (v.3). O apelo e as interrogações traduzem o desconsolo e o 

abandono em que se encontra o eu lírico. 

Na segunda estrofe, os versos são mais curtos, mas o ritmo permanece 

prolongado, principalmente pela reiteração do recurso do polissíndeto, havendo apenas pausas 

dramáticas em “Vejamos amanhã... Como tudo é belo, além...” (v.6). O tom de oralidade em 

“Vejamos amanhã...” instaura o estilo mesclado, bem ao gosto dos primeiros modernistas 

brasileiros, também presente em “E nós aqui” (v.7). A circularidade fecha o poema, trazendo 

de volta a “vaga” (v.8) e a “flor” (v.8). 

Em outra composição, também sob o título “Poema”, Antônio Girão Barroso, de 

modo criativo, singular, com alternâncias de ritmo, em estilo mesclado, desenvolve a temática 

do amor: 

Eu não tenho braços para me lançar sobre os teus braços 

– são curtos demais! 

Fico de longe dizendo frases cheias de ardor patriótico 

pela pátria do teu coração.  

Meus braços não são corajosos 

para o abraço constante dos teus braços 

ó comoventes tentáculos da minha vida singular! 
Quem te viu saberá das tuas graças 

e da tua felicidade pequenina 

e tão pequena para me conter... 

Sou todo teu! E a minha dor maior 

é não poder minguar sob os teus braços. 

Gosto de te ver constantemente a sós 

e relembrar teus primeiros olhares para mim. 

Não era doçura, era imposição: 

tu precisavas de mim. 

Mas eu... eu fingi que não gostava. 

Na verdade, sentia aqui dentro um fervor dos diabos. 
 

OFERTA: 

 

Menina, teu olhar é perdido para mim 

não tenho antenas para ele não! 

Se teus braços me comovem assim 

são pequeninos para conterem dois!  (p. 84). 

Em “Eu não tenho braços para me lançar sobre os teus braços” (v.1), percebemos 

que Antônio Girão Barroso abre caminho para o verso livre, agora mais flexível, deixando 

bem nítido ao leitor a assimetria que há de revestir-lhe a composição. O lamento cobre-se de 

humour por meio da especificidade de “– são curtos demais!” (v.2). A postura do eu lírico em 

distanciar-se da amada para dizer-lhe “frases cheias de ardor patriótico” (v.3) lembra a 

pantomima da personagem Carlitos, de Charlie Claplin; já o “ardor patriótico” (v.3) sofre um 

deslocamento, pois, sendo “pela pátria do teu coração” (v.4), instaura o desvio poético. A 
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apóstrofe “ó comoventes tentáculos da minha vida singular!” (v.7) soa como uma blague 

dirigida aos cantores de tom declamatório, sejam estes românticos ou parnasianos. 

Como recorrência da poética de Antônio Girão Barroso, a tessitura da mulher não 

nos revela elementos mais elucidativos de sua constituição física; representada, 

metonimicamente, por “braços” (v.1, v.6 e v.12) e pelos “olhares” (v.14), nós, que jamais a 

vimos, não havemos como saber de suas “graças” (v.8). Ao longo de todo o poema, as 

imagens são, a rigor, sucessivas fragmentações, uma vez que a elaboração do discurso não 

segue um determinado liame de raciocínio. Desse modo, subitamente, invertem-se os papéis 

dos amantes, e o eu lírico passa de sujeito do amor a objeto de desejo, ao constatar que o olhar 

da amada sobre ele “Não era doçura, era imposição / tu precisavas de mim” (v.15 e v.16). Os 

versos seguintes – “Mas eu... eu fingi que não gostava / Na verdade, sentia aqui dentro um 

fervor dos diabos” (v.17 e v.18) – dissolvem quaisquer especulações acerca da natureza dessa 

experiência amorosa, indo de encontro às primeiras impressões oriundas do início do texto. A 

nota coloquial “um fervor dos diabos” (v.18) aponta o estilo mesclado como marcas desta 

composição. 

“Oferta”, publicado na mesma página de “Poema” contraria a diagramação de 

todo o livro, intrigando o leitor: seria, deveras, outro texto, mesmo tendo como referentes os 

elementos de “Poema”? Eliminado, o poema “Oferta” não compromete a estrutura do 

anterior, pois o verso 18 o encerra. Façanhas de Antônio Girão Barroso. 

Matizado por marcas de oralidade e neologismo, com os versos dispostos em duas 

estrofes assimétricas, o poema “Poeta moderno arranja namorada” entrelaça ao tema do amor 

exercícios metalinguísticos: 

Meu coração, bata devagar 

Pode bater devagarinzinho  

Não se espante não meu bem 
Que um dia hei de encontrar 

Sozinho por um caminho 

Me trazendo muitas flores 

Muitas flores pra moi 

O meu amor – derradeira 

Esperança da minha vida. 

 

Quanta rosa feiticeira 

Não trará meu amorzinho! 

Eu me comoverei todo 

Lhe direi coisas divinas 
Coisas de sarapantar 

Ele olhará pra mim 

Me dirá que me quer bem 

Um bem mesmo de matar. 

Mas eu não quero o madrigal dele não  
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Quero o meu, pois pretendo fazer poesia 

Poesia antiga não, quer poesia moderna 

Mas das bem modernas 

Ele achará aquilo pau, 

Eu ficarei triste, 

Meu amor me console 

Tenha pena do meu penar. (p. 88-89). 

A metonímia, inserida no vocativo – “Meu coração” (v.1) – abre o poema em tom 

de monólogo; mas a escolha de uma das mais consagradas representações icônicas do amor – 

o “coração” (v.1) – não abrirá caminho a lampejos românticos; afinal de contas, mais à frente, 

o eu lírico desdenhará das volições exacerbadas dos românticos: “eu não quero o madrigal 

dele não” (v.18); e o faz porque pretende “fazer poesia” (v.19), mas “poesia moderna” (v.20). 

Tal poesia deverá ser “das bem modernas” (v.21), isto é, comportará em seu bojo o natural 

estranhamento que envolve as coisas inaugurais, por isso mesmo de difícil aceitação: “Ele 

achará aquilo pau” (v.22). 

A imagem do caminheiro solitário, – “Sozinho por um caminho” (v.5) – muito 

recorrente nos contextos românticos, bem como a sugestão de cores e perfumes advindos das 

“muitas flores” (v.6), tudo isto se converte em blague com o emprego da expressão “Muitas 

flores pra moi” (v.7), dissolvendo, assim, a sentimentalidade em “O meu amor – derradeira / 

Esperança da minha vida” (v.8 e v.9). 

Na segunda estrofe, duas passagens abrigam jogos intertextuais, conduzindo-nos a 

um poema de Manuel Bandeira
56

 e a uma passagem de uma ficção de Mário de Andrade, 

postos, respectivamente, em “Lhe direi coisas divinas” (v.13) e “Coisas de saparantar”
57

 

(v.14). No desfecho do poema, Antônio Girão Barroso faz alusões a imagens extraídas do 

cancioneiro popular: “Meu amor me console / Tenha pena do meu penar”
58

 (v. 24 e v.25). 

O percurso da escrita de Antônio Girão Barroso comporta facetas as mais 

diversas. No desenvolvimento da temática do amor, por exemplo, em meio à recorrência de 

                                                
56  Publicado em 1936, o livro “Estrela da Manhã”, de Manuel Bandeira, traz em seu poema de abertura, 

também intitulado “Estrela da Manhã”, a seguinte estrofe formada por um dístico, com o primeiro verso 

bastante longo e o segundo sucinto: “Te esperarei com mafuás novenas cavalhadas comerei terra e direi 

coisas de uma ternura tão simples / que tu desfalecerás.” (BANDEIRA, 1976, p. 121.) Percebemos, 

nitidamente, que, na construção da atmosfera amorosa, há um diálogo entre os dois artistas.  
57

 Leiamos o seguinte trecho de Macunaíma, de Mário de Andrade: “No fundo do mato-virgem nasceu 

Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o 

silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia, tapanhumas pariu uma criança 

feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar.” (Cf. www.puc-

rio.br/vestibular/repositorio/provas/1997-2/port97-2.html/. Consulta em 11/05/2017). 
58  Tais recursos estilísticos são indispensáveis para a elaboração de um poema que pretende anunciar-se como 

modernista, de acordo com os elementos-chave desta estética, dispostos nos seguintes postulados, 

orientadores da literatura absolutamente modernista: direito permanente à pesquisa estética e à liberdade de 

criação, aproximações entre literatura e oralidade popular.  

http://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/1997-2/port97-2.html/
http://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/1997-2/port97-2.html/
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imagens, a partir da qual identificamos um caminho como que bem definido – ritmo 

caudaloso, linguagem em busca do indizível etc. – surge a desconcertante composição: 

“Poema com oferta”: 

Onde li madrugada-poema porás madrugada-desejo 

Desejo de te amar é bem melhor 

Somente tu com as tuas mãos poderás escrever nomes nas paredes 

Do meu quarto em reticências  

E nomes feios dunga mulher de circo 

Trapezista 

Anjo entre parêntesis 
Ali sotavento e todas as palavras do dicionário 

Para te dizer 

Solamente dama tu que trazes absinto  

E me enforcas em esmeraldas 

Muchachita de poesia mansa de crepúsculo 

Chulina tu chilreas mujer de todos los payses 

Cantando aquele samba 

Dançando rumba e valsa 

Num mundo de cinema pintura e organdis 

 

Sou todo teu – repetirei teu nome 

Mas tu ouvirás o eco somente 
Em cisma e catavento 

Tu és uma furtiva lágrima 

Música das cores e ritmo de cascata 

Fluorescente luz de casa aberta para o alto 

 

Dana-te comigo tu podes e em louçanias 

Riscas o meu verso e atrapalhas o meu soneto 

Você! São quatro letras 

Mas como podem! (p. 102-103). 

Trata-se de uma composição de versos livres e brancos, agrupados em três 

estrofes assimétricas; ganha relevo, na tessitura de um discurso em que se fundem a temática 

amorosa e a metapoesia, o lampejo de coloquialismos e a pluralidade de registros. 

O eu lírico apresenta, a princípio, uma voz especulativa: “Onde li madrugada-

poema porás madrugada-desejo” (v.1), instaurando a problemática-chave desta composição: o 

que se finca entre o poeta, a musa e o poema. Devemos, antes de tudo, atentar para o disfarce 

pronominal – eu / tu – a esfumaçar a presumida simplicidade desse verso; é preciso, portanto, 

que compreendamos referir-se a voz poemática “Onde li” não a outrem – a musa –, mas a si 

mesma, no sentido de que irá refazer a imagem
59

: assim, “madrugada-poema” cederá lugar à 

                                                
59  Trata-se de um exercício de metalinguagem no nível da construção do próprio discurso; o que, por exemplo, 

constitui processo recorrente em Machado de Assis, consoante, dentre tantas, a seguinte passagem, em que 

ironiza a grandiloquência dos românticos: “Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca 

penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa... Uma ninfa! 

Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis; 



150 

 

“madrugada-desejo”; destarte, a “madrugada” não mais será espaço para o devaneio, para 

efusões líricas, mas, sim, para o amor: “Desejo de te amar é bem melhor” (v.2). Impõe-se, a 

partir daí, a seguinte indagação: a sofreguidão do amor é “bem melhor” por quê? 

Evidentemente, é “bem melhor” porque, agora, o eu lírico quer nos fazer crer que não mais 

aspira ao encontro com a amada pelo viés do poético, mas pela presença física; é, 

evidentemente, por isso, que a relação entre “li” e “porás” (v.1) não passa de um disfarce, de 

um fingimento, pois, – reiteramos – o eu se dirige a si mesmo: se “li” é a primeira pessoa do 

pretérito perfeito do verbo “ler” e “porás” é a segunda pessoa do futuro do presente do verbo 

“por”, sofrem, por conta dos desvios naturais ao poético, uma alteração; só há uma voz – a do 

mundo interior do sujeito da escrita. 

Na passagem “Somente tu com as tuas mãos poderás escrever nomes nas paredes / 

do meu quarto em reticências” (v.3 e v.4), sucedem-se elementos reveladores daquela prática 

de disfarce e fingimento: se apenas ela, a amada, (“tu”) com suas mãos, (“tuas”) poderá 

“escrever nomes nas paredes” do “quarto” dele, é porque, somente ela o fará com 

“reticências”. Mas a que se referem tais “reticências” se não ao não-dito, ao que pertence ao 

silêncio? Referem-se, portanto, ao que, em cada um, constitui o território da interioridade 

absoluta: o eu e suas singularidades. 

Esclarece-se, agora, todo o fingimento: o poeta, em jogos de faz-de-conta, entrega 

a pena à musa, como se não fosse ele próprio o condutor da escrita. Numa atmosfera de 

magia, as paredes de seu quarto são tomadas por “nomes feios” (v.5). Neste momento, 

percebemos que a colocação dos versos, de curtos a longos, visualiza a diversidade espacial – 

abrigo de uma enumeração caótica: “dunga mulher de circo / Trapezista / Ali sotavento e 

todas as palavras do dicionário” (v.5 a v.8). O advérbio “Ali” (v.8) indica-nos haver outros 

pontos de referência; e “sotavento”, a desordem – advinda dessa ausência / presença. 

A musa habita as terras do inefável; assim, urge a invocação a “todas as palavras 

do dicionário” (v.8), mesmo para enviar-lhe tão somente mais um bloco de enumerações 

caóticas (v.10 a v.16) – anunciadas estas, no plano da construção frasal, pelo emprego do 

anacoluto (termo sem vínculo sintático) “tu”, uma vez que este não se prende a qualquer 

verbo, gravitando solto ao longo da progressão discursiva. 

Em “me enforcas em esmeraldas” (v.11), todo o estranhamento é produzido pela 

presença da metáfora, tanto em “enforcas” quanto em “esmeraldas”, pois este conjunto ganha 

“significação poética graças ao específico universo verbal em que se inscreve.” (MASSAUD 

                                                                                                                                                   
risquei Tétis, risquemos ninfa: digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências 

cristãs e pagãs.” (Cf. ASSIS, 1997, p. 844). 
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MOISÉS, 1967, p. 196). Flui dessa imagem uma atmosfera de delírio, como se resultasse de 

uma alucinação provocada pelo uso do “absinto” (v.10). Numa superposição de planos, 

instaura-se o fantasmagórico; e a musa sofre sucessivas metamorfoses, numa multiplicidade 

de papéis: ora “muchachita de poesia” (v. 12): ora “mujer de todos los payses” (v.13); ora 

canta “samba” (v.14); ora dança “rumba e valsa” (v.15), até que o poeta descortina o 

verdadeiro lugar onde ela assiste: um “mundo de cinema pintura e organdis” (v.16); – com 

isso, diz-nos do poder sublimatório presente tanto nas artes (“cinema pintura”) quanto nos 

trabalhos manuais (“organdis”), com seus grãos de beleza. 

A penúltima estrofe (v.17 a v.22) desenvolve o tema do amor como desencontro – 

fulcro das discussões de El Banquete: amar é dar ao outro o que não se tem e buscar nele o 

que ele não possui:
60

 “Sou todo teu – repetirei sempre / mas tu ouvirás o eco somente” (v.17 e 

v.18). Não obstante o mel da promessa, à musa (ou à mulher) chegará apenas o “eco” das 

palavras, quer esteja ela absorta, em estado de contemplação, quer em contínuo deslocamento. 

Sendo ela “una furtiva lágrima” (v.20), seria, então, a “Muchachita de poesia mansa de 

crepúsculo” (v.12)?; pois, “Música das cores e ritmo de cascata” (v.21), encarna a própria 

poesia em sua essência: abrigo e transcendência, isto é, a “Fluorescente luz de casa aberta 

para o alto” (v.22). 

A última estrofe se inicia com uma reinvenção de uma expressão coloquial: 

“Dana-te comigo” (v.23).  A construção seguinte – “tu podes” –, dentro da lógica interna do 

poema, apresenta como referente, em primeira instância, a teia “musa / mulher”, que o 

desconcerta, ora cassando-lhe o “verso” (v.24), ora quebrando os pés do “soneto” (v.24). Em 

“você!” (v.25), o poeta, pela primeira vez, emprega um sinal de pontuação, da mesma forma 

como abandona o pronome pessoal “tu”. Mas por quê? Inferimos que, assim procedendo, 

dissolve o disfarce pronominal “eu / tu”, dando autonomia ao pronome “Você”, somente 

atuando este como sujeito de “São quatro letras”, se considerarmos a elipse da palavra 

“Amor” – esta, sim, a que comporta a força das poderosas “quatro letras” – em sua função de 

vocativo. 

                                                
60  Segundo Platão, no amor, dois sujeitos assumem duas posturas distintas: a de amante e a de amado. O amante 

é o que faz a escolha de seu objeto de amor, e o que o faz procurar o ser amado é a consciência de uma falta – 
falta que ele não sabe exatamente o que vem a ser; se procura o amado é por supor que este há de suprir-lhe a 

falta. O amado, por sua vez, desconhece o que o amante a ele atribui, decorrendo daí uma discordância 

interna: se há uma falta no amante, o que o amado tem não o que falta ao amante. Sendo assim, o amado tem 

a mesma falta que o amante, e o que o amado pode dar ao amante é a sua própria falta. (PLATÓN, 1988). 
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6 A MORTE DE ANTÔNIO GIRÃO BARROSO 

 

Aos 11 de dezembro de 1990, por volta de meio-dia, morreu, no Hospital Batista 

Memorial, vítima de pneumonia aguda, o artista múltiplo Antônio Girão Barroso. Seu corpo 

foi velado, ao longo de toda a noite, no Salão Principal do Palácio da Abolição, e o 

sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Paz, às 10 h do dia posterior
61

. 

O poema “Pavana da partida prematura”, de Roberto Pontes
62

 (2014), tanto na 

forma quanto no conteúdo, colhe muitos dos ensinamentos que recebeu de Antônio Girão 

Barroso – o Professor de Poesia, e aqui, no corpo deste estudo, sofrerá um recorte, inerente à 

necessidade de uma leitura bem mais pontual:  

Um dia, Fortaleza entristeceu mais cedo. 

Antônio já não era o mesmo 

Homem que pendia da gravata insone 

E fazia cintilar seus cabelos cor de neve,  
Nem o que dançava na barra da madrugada 

Tendo os olhos vigilantes para o verso. 

 

Antônio já não sabia encher o peito de fumaça 

De cigarro, monóxido de carbono, nem do pó fino das reformas.  

                                                
61  Nesta ocasião, o professor e poeta Roberto Pontes, como homenagem ao artista, leu, emocionado, o poema, 

escrito na noite do dia anterior, sob o título “Pavana da partida prematura”: “Um dia, Fortaleza entristeceu 

mais cedo. / Antônio já não era o mesmo / Homem que pendia da gravata insone / E fazia cintilar seus 

cabelos cor de neve, / Nem o que dançava na barra da madrugada / Tendo os olhos vigilantes para o verso. /// 

Antônio já não sabia encher o peito de fumaça / De cigarro, monóxido de carbono, nem do pó fino das 

reformas. / Antônio parecia tão tranquilo... / Já não podia distinguir o tom da rosa! /// – ‘E o Concretismo, 

Antônio?’ – Rapaz, foi episódico...’ | Em seu sangue mesmo estava o poema, / A poesia em vez de glóbulos 

vermelhos. ///  – ‘Antônio, vês o passarinho?’ – ‘Sim, nele o verso é perfeito!’ /  – ‘E a rima?’  – ‘Só se for em 

ubá: Pa-ca-tu-bê-a-bá!’/// Adeus noites, convescotes, lançamentos, pontos nos iiis / Em detalhes que os outros 

esqueceram, / Anedotas sem malícia e graça quase infantil; / Adeus à cerveja clara, ao on the rock’s  no 

‘Country’. /// As madrugadas feridas esperam por passos ébrios / Que jamais irão passar / E a voz ecoa na 
rua: – ‘Por que não paras reloooginho?...’ /// A pilha enorme de correspondências / Inda terá a mão sensível 

do destino? / Ou os selos ficarão ensimesmando as próprias cores? /// São tantas coisas aflorando, / Como os 

três dias de porre, / Três sóis, três luas iguais, / Que escanchamos no White Horse de São Jorge. / Porém o 

tempo era outro... era outro... era outro... /// Um dia – e retorna o motivo – / A cidade entristeceu mais cedo, / 

Enquanto o sol chegava ao zênite / E os operários mastigavam as marmitas frias / Com olho no domingo e no 

amor – embora sórdido. /// Veio de chofre o engasgo, a suadeira. / Antônio, num segundo, já não era o 

mesmo. / Conformadamente deixou-se preparar. Convencional. / E sabendo como se dera com os outros, / 

Sem espantar a família nem os íntimos, / Deixou-se pôr entre as tábuas de nogueira. / Recebeu mais uma vez 

os amigos, / Mulher, parentes, filhos, netos. / De bom grado aceitou vivas coroas – de flores – é claro... / 

Mais um punhado de olhares tristes, visitas oficiais e acadêmicas. /// Permitiu-me escrever este poema / Com 

as lições ao modo seu. / E agora – vê que chique – vai conviver / Com Carlos, Vinicius e Manuel / Fundar 
jornais, revistas, movimentos, / Gerir congressos homéricos / De poesia e pouco siso. /// E bem melhor do 

que chegou ao mundo / Lá vai o poeta alado, / Pois segue com o sal no corpo, ungido / Pelas águas mansas da 

Praia de Frecheiras, / Para ouro céu imaculado”. 
62  O poeta e ensaísta Roberto Pontes, professor do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará, quando 

da morte de Antônio Girão Barroso, escreveu três poemas, como exercícios de saudade: “Pavana da partida 

prematura”; “Poema de autoestima (sem essa de Narciso)” – este com a seguinte dedicatória: ‘A Antônio 

Girão Barroso, meu professor de poesia’; e “De como Girão entrou no Céu”; estas três composições 

permaneceram inéditas até 2014, quando foram resgatadas por Oswald Barroso, para que integrassem o livro 

Um certo contato com a lua. (BARROSO, 2014, p. 150-152). 
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Antônio parecia tão tranquilo... 

Já não podia distinguir o tom da rosa! 

 

– ‘E o Concretismo, Antônio?’ – ‘Rapaz, foi episódico...’ 

Em seu sangue mesmo estava o poema,  

A poesia em vez de glóbulos vermelhos.  

 

– ‘Antônio, vês o passarinho?’ – ‘Sim, nele o verso é perfeito!’  

– ‘E a rima?’ – ‘Só se for em ubá: Pa-ca-tu-bê-a-bá!’ 

 

[...] 
 

Permitiu-me escrever este poema  

Com as lições ao modo seu. 

E agora – vê que chique – vai conviver  

Com Carlos, Vinicius e Manuel 

Fundar jornais, revistas, movimentos,  

Gerir congressos homéricos  

De poesia e pouco siso. (PONTES, 2014, p. 150-152). 

Na primeira estrofe, a imagem do “Homem que pendia da gravata insone / e fazia 

cintilar seus cabelos cor de neve” (v.3 e v.4), dançando “na barra da madrugada” (v.5), “os 

olhos vigilantes para o verso” (v.6) constitui uma síntese perfeita da fusão entre o homem e o 

artista: este sempre atento ao poético, não importando a hora ou o lugar onde aquele estivesse. 

Na segunda estrofe, dá-se o mesmo procedimento: enquanto o homem, sob o 

ritmo de sua permanente tranquilidade, enchia “o peito de fumaça / de cigarro” (v.7. e v.8), o 

artista perquiria “o tom da rosa!” (v.10). 

Na terceira e quarta estrofes, Roberto Pontes concentra-se, de modo mais 

detalhado, nas lições de poesia que recebera de Antônio Girão Barroso: compostas por um 

ritmo muito mais próximo da prosa, dissolvem a rigidez dos gêneros, registrando a atuação de 

personagens numa composição lírica, quando estas são mais naturais ao épico, num diálogo 

espontâneo, eivado de oralidade: “– E o Concretismo, Antônio? – Rapaz, foi episódico...” 

(v.11). Em “– Antônio, vês o passarinho? – Sim, nele o verso é perfeito!” (v.14), encontramos 

a concepção de poesia mais defendida por Antônio Girão Barroso: a de que ela se encontra 

em todo lugar – o poema é apenas uma das imensuráveis formas –, principalmente no estado 

puro da natureza. Quanto ao emprego da rima: “– Só se for em ubá: Pa-ca-tu-bê-a-bá!” (v.15); 

se, por um lado, revela o jeito sempre bem humorado do nosso vate, por outro, espelha seu 

espírito sempre em busca de inovações, jamais acomodado às conquistas definitivas. 

Neste último fragmento, Roberto Pontes reconhece os ensinamentos do mestre: 

“Permitiu-me escrever este poema / Com as lições ao modo seu” (v.44); nesse sentido, é como 

se este poema fosse, deveras, desentranhado da longa convivência com Antônio Girão 

Barroso – uma messe inesgotável. 
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A morte de Antônio Girão Barroso causou grande comoção no universo social e 

cultural da cidade de Fortaleza. Nos jornais, sucederam-se artigos, crônicas, poemas, 

reportagens, dentre os inúmeros exercícios de homenagens ao homem que transcendeu seu 

tempo e as manifestações de provincianismo. 

O ficcionista, poeta, cronista e médico Airton Monte, em sua coluna no Jornal O 

Povo, publicou a crônica “O poeta encantou-se”, da qual reproduziremos uns parágrafos 

iniciais, como um retrato do poeta, extraído das pólvoras das palavras: 

Conheci o poeta Antônio Girão Barroso no ano da graça de 1973, se não me engano. 

Eu, jovem poeta principiante, submetendo a paciência de sua doce figura aos meus 

ingênuos versos juvenis. Depois nos tornamos, no decorrer da vida, amigos de alma, 

de copo e de bar. Viajei muitas noites com o poeta, belíssimas noites da Praia de 

Iracema, navegando juntos o lírico percurso entre o Lido e o Estoril. Sim, de tudo 

fica um pouco, pois teve um Antônio Girão Barroso no meio do caminho de nossa 

geração. E o poeta tímido era um dos raros criadores com o dom de uma visão sem 
preconceitos de poesia.  

O poeta morreu, meu amigo morreu e escrevo meio desesperado, apesar desta 

manhã alencarinamente linda. Fortaleza amanheceu uma gata, poetinha, e acho que 

está ligeiramente grávida. Me lembro daquelas tardes do bar do Airton, eu saindo do 

consultório, você do batente da redação de nossa querida TV Educativa. Ambos 

libertos da escravidão quotidiana do pão e da carne. Eu ficava horas seguidas 

ouvindo as histórias maravilhosas que você e Dedé de Castro contavam sobre um 

jornalismo romântico que infelizmente se perdeu no tempo no fim da noite, 

namorando a madrugada, tomando a penúltima, cantávamos a música predileta: “Por 

que não paras, relógio?” E por que o relógio de tua vida teve que parar, meu irmão? 

Há corações que jamais deveriam parar de bater, porque fazem uma imensa falta à 

vida. Teu coração faz tanta falta, poeta. Nos resta o consolo poético de que o último 
dia na vida de um poeta não é o último dia de sua poesia.  

Li pelos jornais como passaste o último dia. Leste os jornais, telefonaste aos amigos 

como adoravas fazer. Teu último prazer foi assistir a um filme e sei o quanto amavas 

o cinema, meu irmão. Na certa, fizeste uma piada qualquer, uma molecagem 

inteligente, quem sabe, talvez um poema. Acho que só você e eu nesta cidade 

acreditávamos que o poeta Ciro Colares criava uma sereia de verdade nas águas 

poluídas do canal do Jardim América. Você era assim mesmo, meu poeta, um sujeito 

que amava e acreditava nos amigos, na beleza da vida, na necessidade da poesia, na 

Academia do Beco, na honestidade dos garçons (MONTE, 1990, p. 2). 

Nesta crônica-depoimento, Airton Monte, em precisas pinceladas, desenha, em 

corpo e alma, a figura de Antônio Girão Barroso. A princípio, no primeiro parágrafo, 

confirma os braços do artista sempre abertos a acolher os novos, com paciência, ante os 

versos ainda capengas, e a docilidade, que faz a grandeza dos simples; por isso, sua 

importância, seja social ou cultural, não o distanciava dos jovens ainda anônimos, tampouco a 

diferença de idade: “Viajei muitas noites com o poeta, belíssimas noites da Praia de Iracema, 

navegando juntos o lírico percurso entre o Lido e o Estoril”. Depois, aponta o legado por ele 

deixado: “pois teve um Antônio Girão Barroso no meio do caminho de nossa geração”; e 

mais: “com o dom de uma visão sem preconceitos da poesia”. 
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No segundo parágrafo, a nota de lirismo brota da intertextualidade que Airton 

Monte estabelece com a crônica escrita por Antônio Girão Barroso, cujo motivo era o 

aniversário da cidade de Fortaleza: “acho que está ligeiramente grávida”. Relembra, então, as 

tardes no “bar do Airton”, a labuta diária, e as longas conversas que migravam das tardes e se 

estendiam por sobre o tecido da madrugada. Como consolo, a certeza que a poesia de AGB 

venceria o gume das horas, cristalizando-se no tempo. 

O terceiro parágrafo relata os últimos momentos do poeta, a que acrescenta 

especulações próprias de quem não possui a onisciência: fizera “uma piada qualquer, uma 

molecagem inteligente, quem sabe, talvez, um poema”. A atmosfera de lamúria sofre uma 

ruptura através do recurso do humour, com laivos do grotesco: a crença de que “o poeta Ciro 

Colares criava uma sereia de verdade nas águas poluídas do canal do Jardim América”. Por 

fim, recolhe traços da subjetividade de Antônio Girão Barroso. 

O escritor e jornalista José Helder de Souza, a pouco mais de um mês da morte do 

poeta, publicou um texto no Jornal O Povo, que, agora, passaremos a reproduzi-lo em 

fragmentos, pois vai ao encontro de muitos argumentos de que nos utilizamos para a 

reconstrução do homem e do escritor Antônio Girão Barroso: 

‘Anos faz, desejaria fazer um poema bem sentido / desses que a gente lê e chora de 

repente’ – assim gostaria eu de escrever ou me expressar ao receber a informação da 

morte do autor desses versos – Antônio Girão Barroso. [...] 

Eu e meus amigos perdemos o mais cordial dos amigos, a literatura do Ceará e do 

Brasil perdeu um de seus expoentes do modernismo. A alma cantante e bela (assim 

chamava ele as pessoas de quem gostava ou que achava boas e talentosas) do poeta 

Antônio Girão Barroso foi-se para a sepultura onde, no dizer de Christina Rossetti, 

não verá as sombras quando a tarde baixar, nem ouvirá à noite o rouxinol cantar, 

mas seu nome ficou profundamente inscrito na história do modernismo brasileiro. 
[...] 

Apesar de professor universitário – contraditoriamente ensinou na Faculdade de 

Ciências Econômicas – vivia mesmo era só para a literatura, escrevia poemas dos 

mais belos e mais sentidos da poesia moderna brasileira e sobretudo escrevia a 

respeito de poetas e de poesia nos jornais dos Diários e Emissoras Associados de 

Fortaleza, Unitário e Correio do Ceará. [...] 

No efervescer de ideias e de poesia, Girão meteu-se em empreendimentos 

publicitários, fundou o jornal José – o primeiro jornal JOSÉ do Brasil e do mundo – 

com o qual fez muita zoada, em Fortaleza e outras praças brasileiras, sobre 

literatura, sobretudo poesia... 

Depois, como era difícil na província a publicação de livros (este mal perdura apesar 

do Girão e de sua morte), o poeta AGB fundou uma cooperativa de escritores que 
não foi adiante por falta de entusiasmo e organização dos demais sócios.  

[...] Este homem musical, alma cantante e bela, está morto, mas sua literatura, seus 

versos, como aqueles da preferência do poeta e embaixador Alberto da Costa e 

Silva: ‘Maria, na doce paz azul deste poema sem lágrimas, minha mão quer te 

ofertar rosas e não versos’, estão definitivamente inscritos na moderna literatura 

brasileira, apesar de Girão não ter tido o grande cuidado de reunir em livros todos, 

seus poemas, hoje esparsos em muitos jornais e revistas do Ceará e deste vasto 

Brasil. (SOUZA, 2014, p.352-357). 
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Percebemos que o ficcionista e poeta José Alcides Pinto (2006), ao reunir sua obra 

completa em poesia, abre o seu livro Silêncio Branco, com um poema dividido em duas 

partes, sob o título AGB: 

I -  

Onde anda o poeta Antônio Girão Barroso 

mergulhado no limbo, deitadinho entre as nuvens 

penteando com os dedos os cabelos molhados 

fazendo bilu-bilu nos lábios das sereias 

do tamanho de um meninozinho, 

todo de branco como o Menino Jesus? 
Quem sabe, de fato, Girão virou menino 

(ele jamais cresceu). 

No colo das sereias embalado 

(há sereias no céu e no mar) 

onde o Girão, meu poeta, estiver 

haverá sempre sereias e Menino Jesus. 

Haverá sempre cinderelas em revoada 

beija-flores, rouxinóis e sabiás 

e Girão, entre eles, cantando: 

‘Por que não paras, relógio?” 

Girãozinho, meu poeta, vamos ver o dia nascer. 

Vamos colher raios de luz para tecer uma túnica 
 [ para você ir à missa aos domingos 

e tomar chá, com pão-de-ló, à presença das moças.  

Girão, o lencinho transparente no canto da boca 

sorrindo de suas próprias asneiras, na casa do Bispo? 

Meu Santo Antônio, você viu o Antônio Girão Barroso por aí? 

Do tamainho do Menino Jesus? 

Não viu, não; não viu? 

Montado, talvez, num carneirinho branco. 

Onde anda aquele diabinho? 

Se eu pego aquele cabrito 

vai me pagar pelo feito e pelo não feito. 
Num mundo doido assim 

o Girão longe de mim. 

No inferno não está. 

No céu não chegou ainda. 

Onde anda aquele capeta? 

Quem sabe virou estrela. 

 

II 

Tua gravata atravessa o tempo. 

É teu símbolo. Tua TV. 

Teu poema predileto. Tua cidade. 

‘Fortaleza, você está grávida, meu bem?’ 
Menino, olha a lua mijando no céu. 

Que coisa engraçada, Girão! (PINTO, 2006, p. 233-234). 

Este poema foi construído sob dois movimentos, correspondendo cada um, 

exatamente, à enumeração de suas partes. 

No primeiro movimento, o eu lírico, a partir de sucessivas especulações, inicia a 

busca pelo amigo, mas sem quaisquer elementos norteadores: “Onde anda o poeta Antônio 
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Girão Barroso”? (v.1); no entanto, ao mesmo tempo, dá conta da natureza transcendental da 

procura, ao sugerir que, talvez, esteja ele “deitadinho entre nuvens” (v.2), “fazendo bilu-bilu 

nos lábios das sereias” (v.4); e, finalmente, descortina a paisagem do maravilhoso: “onde o 

Girão, meu poeta, estiver / haverá sempre sereias e Menino Jesus” (v.10 e v.11). Vemo-lo, 

então, “cantando” (v.14), por entre “cinderelas em revoada / beija-flores, rouxinóis e sabiás” 

(v.12 a v.13). 

Em todo este movimento, a escolha lexical alimenta o mundo lúdico das crianças, 

reforça o imaginário das brincadeiras infantis e, em torno de tudo isso, põe em relevo o 

emprego reiterado do sufixo ‘-inho’. O convite para que vejam juntos “o dia nascer” (v.16) 

não dissolve a fantasia, pois irão os dois – Alcides e Girão – “colher raios de sol para tecer 

uma túnica” (v.17), dá apenas uma suave pausa, abrindo caminho para o alumbramento. A 

busca se refaz com a lhaneza da indagação: “Meu Santo Antônio, você viu o Antônio Girão 

Barroso por aí?” (v.21). 

De “Onde anda aquele diabinho” (v.25) a “Quem sabe virou uma estrela” (v.33), 

José Alcides Pinto, por meio do estilo mesclado, remete-nos aos recursos estilísticos da 

linguagem coloquial, tão constantemente utilizados pela poética de Antônio Girão Barroso: 

“Se eu pego aquele cabrito” (v.26) ou “Onde anda aquele capeta?” (v.32). 

No segundo movimento, o eu lírico retorna ao cotidiano despido de traços 

oníricos, numa amargura desencantada, como se identificasse, em sua inexorabilidade, as 

mãos da morte e sua messe de nunca mais, impondo aos vivos o mais abissal dos silêncios: 

“Que coisa engraçada, Girão!” (v.39) Apenas a “gravata” (v.34) singra as horas, e o poeta 

Antônio Girão Barroso se dissolve em imagens dispersas, numa enumeração caótica: “Tua 

TV. / Teu poema predileto. / Tua cidade.” (v.35 e v.36). 

Dez anos após a morte de Antônio Girão Barroso, Ciro Colares publicou, no 

Jornal Diário do Nordeste, uma crônica sob o título “Meu querido poeta, onde você está?”; 

desta, reproduziremos um fragmento que entra em consonância com a abordagem que 

fazemos do Professor de Poesia: 

O poeta Antônio Girão Barroso foi quem primeiro usou bermuda nas noites de 

jornal. Nunca vi um homem tão simples, parecia um menino, era um poeta até 

trabalhando, era magro, leve como um poeta, não queria ser nem mesmo poeta. 

Quando alguém achava que ele era um grande poeta, ele mudava de assunto, ele não 

queria ser poeta não, ele queria apenas descobrir poetas, assim como descobriu o 
Aluísio Medeiros. (COLARES, 2000, p. 1). 

Os jornais do Ceará, principalmente os periódicos da Capital, sempre abrigaram 

grandes cronistas: João Brígido, Caio Cid, Milton Dias, Ciro Colares, Audifax Rios, Aírton 
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Monte – escritores que se destacam dentre uma centúria. Exatamente o excerto de uma 

crônica de Ciro Colares fecha aponta o estertor de nossa pesquisa, pois, a partir deste gênero, 

inscreve-se mais uma visão pessoal e subjetiva sobre a composição Antônio Girão Barroso – 

presente num texto, inscrito na fronteira entre a literatura e o jornalismo, (dois países do nosso 

biografado) mas, porque literário, supera a efemeridade deste. 
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ANEXO A – CARTA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

 
              Fonte: Arquivo Familiar. 
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ANEXO B – CARTA DE OSWALD DE ANDRADE 

 

 
  Fonte: Arquivo Familiar. 
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ANEXO C – CARTA DE MANUEL BANDEIRA 

 

 
 Fonte: Arquivo Familiar. 
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