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RESUMO 

 

Este trabalho tem o intuito de investigar em Pequeno romanceiro (1957), do poeta Guilherme 

de Almeida (1890 – 1969), resíduos do romance da tradição oral mediévica, modo poemático 

típico da Idade Média europeia, largamente difundido na Península Ibérica, passado à cultura 

brasileira através da hibridação cultural originária daquela região (DIAS; REIS, 1998). Nosso 

objetivo foi compreender como Guilherme de Almeida se apropria do material presente na 

tradição peninsular, fazendo vir à tona uma série de elementos que são visivelmente 

medievais em textos produzidos em pleno século XX. Embasados nos conceitos da Teoria da 

Residualidade (PONTES, 1999), analisamos a obra do poeta, a fim de clarificar a posição da 

sua lírica no Modernismo brasileiro. Abrimos, ainda, espaço neste estudo para discutir a 

natureza do romance oral da tradição do medievo, a fim de ampliar nosso entendimento 

acerca deste modo poemático. Isto feito, procedemos à análise de Pequeno romanceiro, livro 

em que há remanescência de uma lírica e de um modo de viver, de pensar e de agir 

mediévicos. A análise dessa obra fez-se a partir de romanceiros da tradição, compilados por 

Almeida Garrett, Teófilo Braga, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Menéndez Pidal e 

Antônio Lopes. 

 

 

Palavras-chave: Modernismo. Poesia. Guilherme de Almeida. Pequeno romanceiro. Teoria 

da residualidade. 
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RESUMÉ 

 

Cette recherche vise à étudier dans Pequeno romanceiro (1957), par Guilherme de Almeida, 

les residus du roman oral de la tradition orale mediévale, genre typique du Moyen Âge 

européen, répandu dans la Péninsule Ibérique, passé à la culture brésilienne travers 

l’hybridation culturelle originaire de cette région (DIAS; REIS, 1998). Nous avons l’intention, 

donc, de comprendre comment Guilherme de Almeida prend la matiére presente dans la 

tradition péninsulaire pour faire venir à l’avant un certain nombre d’élements qui sont 

visiblement médiéveux dans les textes produits au XXe siècle. Fondés sur les notions de la 

Théorie de la Residualité (PONTES, 1999), nous analyserons l’ouvre du poete pour observer 

la relation de sa production lyrique avec le Modernisme brésilien. Nous consacrons également 

un espace dans notre étude d’argumenter sur la nature de la tradition orale du roman medieval, 

pour élargir notre compréhension sur ce type de poéme; ensuite, nous procéderons à l’analyse 

de Pequeno romanceiro, livre dans lequel il y a des résidus d’une lyrique et d’un mode de vie, 

de penser et d’agir du Moyen Âge. Nous ferons l’analyse du Pequeno romanceiro à l’aide des 

romanceros de la tradition, compilés par Almeida Garrett, Teófilo Braga, Carolina Michaëlis 

de Vasconcelos, Menéndez Pidal e Antônio Lopes, par example. 

  

 

Mots-clés: Modernisme. Poesie. Guilherme de Almeida. Pequeno romanceiro. Théorie de la 

residualité.
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PRIMEIROS DELINEAMENTOS 

 

A pesquisa proposta tem o intuito de investigar em Pequeno romanceiro (1957), livro 

do poeta Guilherme de Almeida (1890 – 1969), resíduos do romance da tradição oral 

medieval, modo poemático típico da Idade Média europeia, largamente difundido na 

Península Ibérica, passado à cultura brasileira através das trocas culturais originárias daquela 

região. Pretendemos, portanto, compreender como Guilherme de Almeida se apropria do 

material presente na tradição peninsular, fazendo vir à tona em textos produzidos em pleno 

século XX, uma série de elementos que são visivelmente medievais. 

Nossa hipótese, a princípio, é a de que esse material está arraigado no imaginário 

popular brasileiro. Isso porque o romance, como modalidade oral que era na Europa medieval, 

teria alcançado caminho direto e chegado ao Brasil por meio do processo de colonização. Os 

viajantes traziam em sua cultura toda uma bagagem que se havia formado nos séculos 

anteriores. É possível que, principalmente no início dos desbravamentos das terras brasileiras, 

grupos de colonos, em redor de fogueiras, rememorassem as histórias de sua gente, em 

especial aquelas que se diziam por meio do canto, como eram aqueles romances. Deste modo, 

um conjunto ibérico de histórias foi-se entranhando em nossa terra, transformando-se, 

espalhando-se através daqueles que com ele entravam em contato. Por tudo isso, verificamos 

que o repertório popular de romances do Brasil tem a base de sua formação, em parte, no 

ibérico medieval, como nos demonstra Roberto Pontes (2001): 

 

Na bagagem dos nautas, degredados, colonos, soldados, e nobres aportados 

em nosso litoral, entretanto, se não vieram exemplares impressos de 

romances populares da Península Ibérica nem os provenientes da Inglaterra, 

Alemanha e França, pelo menos aqueles homens trouxeram gravados na 

memória os que divulgaram pela reprodução oral das narrativas em 

verso. 

Assim, desde cedo, à míngua de uma Idade Média que nos faltou, 

recebemos um repositório de composições mais do que representativo da 

Literatura oral de extração geográfica e histórica, cujas raízes estão 

postas na Europa ibérica do final da Idade Média, justamente quando 

ganhavam definição as línguas românicas. (PONTES, 1999, p. 514, negrito 
nosso) 

 

Entretanto, conforme Câmara Cascudo (1984), há registros que comprovam um 

intenso mercado dessas histórias vindas da Europa para a América à época do Descobrimento, 

superando o interesse dos jovens pela literatura de catequese. Como relata-nos Cascudo, um 
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levantamento de quais tipos de livros embarcavam em naus que saiam da Espanha para o 

México e para a Argentina comprovou curioso número de histórias de Carlos Magno e da 

Princesa Magalona. Para o pesquisador, no Brasil não seria diferente, afinal: 

 

Esses livros continuam circulando no Brasil, reeditados, verso e prosa, 

decorados, declamados, cantados. Ninguém desconhece que Pierres e 

Magalona  constituem o romance da Princesa Magalona, como reveremos 
Carlos Magno e seus Pares, assim a Donzela Teodora, naquela Doncella 

Teodor que, em 1605, procurava, em mais uma remessa, as terras americanas. 

(CASCUDO, 1984, p. 194). 

 

Guilherme de Almeida, portanto, ao resgatar o romance, que compõe o imaginário 

popular, traz com ele elementos remissivos à herança mediévica. Por isso, debruçar-nos-emos 

sobre as páginas de romanceiros da tradição
1
 e as do livro Pequeno romanceiro (1957), 

tecendo comparações, a fim de rastrear os resíduos de mentalidade medieval existentes nos 

textos de Guilherme de Almeida, apesar de tempo e espaço completamente diferentes. 

Quando falamos em romances da tradição, referimo-nos ao repertório ibérico, sem 

indicações pátrias exatas. Conforme Pere Ferré (2000), correntes românticas criam que na 

base dos poemas épicos encontravam-se breves cantos líricos, ou seja, trechos que, depois, 

dariam surgimento à forma romance. Assim, para Menéndez Pidal (1993), o romance teria 

surgido a partir dos cantares de gesta, os quais, tendo passado por um profundo processo de 

refundição, através de poetas e do povo, assimilaram temas e formatos do novo contexto, 

resultando nessa nova expressão poética. Ferré também fala sobre a possibilidade de o 

referido gênero ter nascido das chamadas baladas europeias que, assim como os cantares de 

gesta, para Pidal, passariam por processos de assimilação e de transformações ao entrar em 

território ibérico. Já Carolina Michäelis de Vasconcelos, que rejeitava a tese das origens 

épicas, posteriormente partilhará da opinião de Pidal, ao admitir o romance como herdeiro 

direto dos cantares de gesta: 

 

Os chamados [romances] primitivos, elaborados no século XV (quando 

muito, um ou outro será de fins do século XIV) são trechos desligados de 

cantares jogralescos — como está determinado com exacção primorosa 
quanto aos dos Infantes de Lara, e do Bom Conde, e brevemente o será 

                                                
1  Sempre que nos referirmos aos romances tradicionais, teremos em mente os romances medievais e suas 
variações, advindos das canções de gesta provençais e formados em meio ao povo. Pinto-Correia recomenda o 

uso do adjetivo “tradicionais” como forma de distinção para estas composições: “[...] recomendável acrescentar 

o qualificativo 'tradicionais', para assim o distinguirmos das composições da literatura institucionalizada que 

constituem o género por excelência da escrita da actualidade” (PINTO-CORREIA, 1986, p. 8). 
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quanto aos do Cid — cada um dos quais equivale a uma das tiradas das 

gestas, cujo metro, regularizado quanto ao número das sílabas, e cujo modo 

do rimar repetem. Estes trechos fixaram-se na memória do povo, por serem 
os mais impressivos e românticos, e ganharam assim vida independente, 

lucrando em beleza poética e movimento dramático pelo processo de 

simplificação e encurtamento, a que a colaboração popular os submeteu, pois 

essa tende, em geral, a memorar apenas traços gerais, novelescos e humanos, 
minúcias pitorescas, apagando os elementos históricos, inclusive os nomes 

dos protagonistas, etc., quando êsses não são geralmente conhecidos como o 

do Cid. 
É, pois, certo serem os romances primitivos herdeiros directos e legítimos 

dos antigos cantares de gesta, como asseverára Milá y Fontanals; mas não 

herdeiros imediatos. (VASCONCELOS, 1934, p. 12-13) 

 

Faremos, em momento oportuno, outras considerações acerca do romance, a título de 

caracterizarmos melhor essa forma para enriquecimento da análise do livro Pequeno 

romanceiro (1957), de Guilherme de Almeida. De antemão, deixamos claro que, 

independentemente da natureza ou da formação pátria do romance da tradição, tomá-lo-emos 

em sentido amplo, pois os romanceiros como o português, o galego, o brasileiro e o 

castelhano deveriam ser encarados como expressão de um “Romanceiro Pan-hispânico”, 

proposto por Menéndez Pidal, segundo Ferré (2000). Dessa forma, nossa preocupação será 

rastrear os resíduos da mentalidade medieval, comprovando a presença viva do imaginário 

mediévico na referida obra de Guilherme de Almeida, cuja motivação fora o repertório 

popular tradicional de romances, trazido para cá pelos portugueses e pelos espanhóis recém-

chegados ao Brasil colonial. 

Acreditamos, dessa maneira, contribuir no concernente ao aclaramento do aspecto 

medieval na obra de Guilherme de Almeida, porém, oferecendo outra perspectiva, ainda não 

explorada pela fortuna crítica consultada ao longo de nossa pesquisa. Essa perspectiva é a que 

a Teoria da Residualidade (PONTES, 1999) tem proposto: o rastreamento de resíduos que 

permanecem nos textos literários, mesmo quando o contexto espacial, temporal, social e/ou 

ideológico mudam. Essa remanescência é o que autoriza Roberto Pontes a afirmar como 

premissa da Teoria o fato de que na literatura e na cultura inexiste o novo, ou seja, todas as 

coisas são formadas a partir da confluência dos remanescentes de diferentes imaginários. 

A Teoria da Residualidade, assim, busca detectar os vários elementos culturais 

presentes em dada manifestação literária que remetem a manifestações anteriores, pois o texto 

literário é um reflexo da relação do homem com a realidade histórica, portanto, um reflexo de 

sua mentalidade. Assim, na cultura e na literatura podemos encontrar riquíssimo material para 

a compreensão da mentalidade e do imaginário de distintos e distantes povos e épocas. Ao 
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trabalharmos com essa teoria, necessário se faz compreender os seus conceitos operacionais. 

São eles: resíduo, mentalidade, hibridação cultural e cristalização, devidamente esclarecidos 

no decorrer do texto. 

Nossa pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro, “Guilherme de Almeida: 

um caleidoscópio estético
2
”, tratamos da natureza variegada da produção poética desse poeta, 

bem como analisamos sua participação no Modernismo brasileiro e na Revista Klaxon, da 

qual foi um dos ativos organizadores. O capítulo abordará os princípios norteadores do 

movimento modernista e situará Guilherme de Almeida em meio à agitação artística da época, 

compreendendo sua obra como a expressão não de um passadismo alheio ao Modernismo, 

conforme Wilson Martins (1977) afirma, mas de uma liberdade de criação pregada pelo 

próprio movimento estético. Essa liberdade é o que permitiu ao nosso poeta produzir obra 

plena de resíduos estéticos e levou-nos a classificá-lo como caleidoscópio, pois, a partir dos 

fragmentos, surge um todo vivo e vibrante. Nesse contexto de liberdade criativa, portanto de 

variedade estética, surge Klaxon, a qual, como veremos, foi ponto de encontro da diversidade 

artística modernista, sobretudo paulistana. Visitaremos alguns dos artigos publicados na 

revista, a fim de comprovar o ecletismo como grande marca do movimento, justificando a 

obra multifacetada de Guilherme de Almeida, a que se referem os autores da monografia 

“Viagem ao oriente mais do que próximo” (BARROS ET AL, 2010). 

Dedicaremos as páginas do segundo capítulo “O romance” para o estudo do modo 

poemático romance, cultivado por Guilherme de Almeida no livro que elegemos para centro 

de nosso estudo. Embasados em especialistas como Carolina Michaelis de Vasconcelos, 

Menéndez Pidal, Teófilo Braga, e Almeida Garrett, cotejando com os textos almeidinos, 

faremos um apanhado sobre as origens do romance, como também suas principais 

características formais, a saber, a metrificação recorrente quando se trata de versos longos ou 

de curtos (hemistíquios); a monorrima ou não; a extensão ilimitada das estrofes; a narrativa 

rápida, evidenciada pela sequenciação abrupta das frases e dos acontecimentos, como 

observaram Dias e Reis (1998). Além disso, notaremos a tendência em classificar os romances 

de acordo com o tema, a exemplo das categorias temáticas sugeridas em Pinto-Correia (1986). 

                                                
2 Na monografia Viagem ao oriente mais do que próximo, os autores denominam Guilherme de Almeida como 

um “talento multifacetado”, uma vez que o poeta atuou em diferentes âmbitos artísticos e intelectuais de um 

modo geral, sempre com muito sucesso: “De fato, ao longo de sua carreira, Guilherme transitou por diversos 
gêneros literários – poesia, teatro, ensaísmo crítico, crônica, tradução, literatura infantil, entre outros – 

mostrando-se mestre consumado em cada um deles.” (BARROS ET AL, 2010, p. 20). Para aludirmos à riqueza 

estética na lírica do poeta, concebemos a expressão “caleidoscópio estético”, com a qual abrimos o primeiro 

capítulo. 



14 

 

Julgamos este capítulo essencial para nosso trabalho porque, de posse das informações nele 

tratadas, poderemos seguir com mais acuidade na análise de Pequeno romanceiro (1957), pois 

confirmaremos nos textos a aproximação residual aos textos da tradição medieval. 

Por sua vez, no terceiro capítulo “Pequeno romanceiro: um fragmento do 

caleidoscópio almeidino”, direcionaremos nossa análise para o livro de romances de 

Guilherme de Almeida, produzido em 1957. Rastrearemos os resíduos que denotem modos de 

pensar e de agir propriamente medievais. Pretendemos verificar como se revelam os indícios 

de medievalidade nos textos de Pequeno romanceiro, atentando-nos à manifestação da 

mentalidade medieval, a partir de seus imaginários. 

Nos romances do poeta modernista, aparecerão referências à cavalaria e seus bravos 

homens dispostos a lutar em nome da fé ou em nome do amor de sua dama, sempre cheios de 

virtudes e servindo como modelo de comportamento, inspirando reis e jovens guerreiros. 

Ainda no campo dos altos sentimentos e da cortesia extremada, há textos em Pequeno 

romanceiro (1957) permeados pela relação amorosa baseada na submissão do homem à figura 

feminina, evidenciando a recorrência do tema amoroso medieval não apenas nas cantigas 

trovadorescas, mas também nos romances orais do século XV. 

A relação conflituosa entre muçulmanos e cristãos também será analisada, a partir do 

cotejamento dos textos almeidinos com os romances medievais. O ódio nutrido contra os 

mouros será o responsável pela produção de imagens bastante peculiares acerca dos árabes no 

imaginário ibérico da Idade Média. Como veremos, o povo de tradição muçulmana será 

sempre representado de maneira negativa, estando associado ao papel de vilões ou a práticas 

mágicas e mistérios sobrenaturais. 

Outro tema merecerá nossa atenção: o mar. Investigaremos a sua presença no 

cotidiano do homem medieval, pois o mar era confidente nas cantigas de amigo do 

Trovadorismo e, por isso, chegava a nomear variantes de modalidades trovadorescas: as 

marinhas ou barcarolas, uma vez que o eu-lírico feminino lamentava a ausência de seu amado 

à beira-mar ou perguntava às ondas notícias de seu amor. No entanto, Luis Weckmann em La 

herencia medieval del Brasil (1993), ao relatar os encantos e as tormentas marítimas na Idade 

Média, mostra-nos como o desconhecido de além-mar poderia também desencadear os medos, 

pois era o lugar do mistério, dos seres monstruosos e dos encantamentos mortais. 

Para a análise temática dos romances de Guilherme de Almeida, portanto, 

recorreremos a romanceiros compilados em Portugal, na Espanha e no Brasil, a exemplo de 

Romanceiro (1963), de Almeida Garrett; de Flor nueva de romances viejos (1994), de 
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Menéndez Pidal e de Presença do romanceiro (1967), de Antônio Lopes. 

No tópico “Últimos delineamentos”, tendo traçado todo o percurso que vimos 

propondo ao longo da pesquisa, reiteraremos o caráter caleidoscópico da lírica de Guilherme 

de Almeida, mostrando que o poeta valorizou a tradição, justamente por ter participado de 

forma direta do movimento Modernista brasileiro; afinal, a composição de variados recursos 

estéticos evidencia o consciente uso de sua liberdade criativa. E esta foi uma conquista 

significante no Modernismo, como Wilson Martins afirma quando nota “a sensação de 

liberdade criadora que [o Modernismo] instaurou definitivamente na literatura brasileira” 

(MARTINS, 1977, p. 46). 

Portanto, sentimo-nos seguros ao afirmar que o matiz variado da lírica do poeta do 

Pequeno romanceiro vem do aproveitamento da liberdade legada aos artistas pelo 

Modernismo, e se encontra acima de qualquer divergência estética. 

 

1. GUILHERME DE ALMEIDA: UM CALEIDOSCÓPIO ESTÉTICO 

 

Teceremos considerações acerca do movimento modernista que, vindo da Europa 

como sugestão de revisão do conceito de arte ocidental, aqui chegou e proporcionou novo 

debate no campo artístico. Nesse cenário, surgiu Klaxon, primeiro e mais importante veículo 

das ideias e dos textos modernistas de São Paulo, em 1922. Dentre seus organizadores, estava 

Guilherme de Almeida, cuja contribuição ao movimento foi inegável, tendo sido ele quem, em 

1925, viajou a diversos lugares do Brasil, proferindo conferências em defesa do Modernismo. 

Cultor de estilo lírico variegado, sua obra percorre desde a tradição ibérica medieval 

até a inovação do verso livre modernista, passando pelo classicismo camoniano, pelas 

sentenças opositivas de natureza barroca, pelos campos árcades alusivos a uma Grécia 

pastoralista, pela experimentação romântica, pela vaguidade simbolista e pelo crepúsculo 

penumbrista. Seu gosto pela forma metrificada e pela rima rica dão-lhe, ainda, a nota 

parnasiana que completa este grande caleidoscópio estético. Nosso poeta, desse modo, 

configura-se indubitável representante do Modernismo brasileiro; afinal, se o objetivo era a 

liberdade criativa, Guilherme de Almeida bem soube fazer uso de tal expediente. 

 

1.1. Modernismo e Klaxon: construção e conciliação 

 

O início do século XX caracterizou-se por profundas mudanças econômicas e culturais 
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em todo o mundo Ocidental. A Europa já vivia clima de tensão, preparando-se para o estouro 

iminente da Primeira Guerra Mundial. Envoltas, portanto, nesse clima, surgem as vanguardas 

artísticas europeias refletindo o espírito de explosão e de caos instalado pelo estado de alerta e 

as mudanças socioeconômicas em marcha, às quais se refere o historiador Eric Hobsbawm 

(1995) e às quais associa Mário de Andrade a natureza destrutiva do Modernismo brasileiro, 

em artigo publicado em 1942. 

As vanguardas, apesar de suas diferenças estéticas, nascem com o propósito comum de 

revisão da Arte em todos os seus campos de abrangência. Desejavam um novo conceito de 

obra, clamavam por uma reforma da linguagem, bem como ansiavam por novos ângulos de 

visão do objeto artístico. O mundo modernizava-se e, com isso, o homem dava-se conta de 

outras possibilidades de sentir e, consequentemente, de interpretar a realidade, pois o 

Modernismo “gerou uma nova maneira de ver a sociedade e o papel do artista dentro dela, 

criou uma nova forma de avaliar as obras culturais e seus autores. Em suma, o que chamo de 

estilo modernista foi um clima de ideias, sentimentos e opiniões.” (GAY, 2009, p. 19). De 

acordo com Silva e Silva: “A ideia de modernidade surge, segundo Jacques Le Goff, quando 

há um sentimento de ruptura com o passado.” (SILVA; SILVA, 2014, p. 297), posicionamento 

semelhante ao de Mário de Andrade em seu artigo “O movimento modernista” (1942).  

O poeta defende o Modernismo como a ruptura do academismo da arte feita até então 

no Brasil. Arte nova, espírito novo são convicções de Mário de Andrade ao falar de 

Modernismo. Para ele, a imitação dos modelos europeus deveria ser combatida, pois era 

necessário reinventar a arte trazida de fora, aclimatando-a à realidade brasileira. Segundo o 

artista, isso só teria acontecido em dois momentos: no Romantismo e no Modernismo, 

movimentos dotados de um espírito revolucionário, proponentes de uma ressignificação do 

fazer artístico a partir da pesquisa estética. 

Esse clima de rupturas e revolução pôde ser sentido desde as alterações na paisagem 

urbana pela presença de fábricas e pelas inovações na arquitetura, como o próprio Mário de 

Andrade explicita no referido artigo. Por sua vez, os transportes ganhavam mais velocidade e 

a produção de bens de consumo massificava-se com o fortalecimento do capitalismo, como 

explica Peter Gay. Tudo isso como expressão das mudanças sociais em ebulição na alma do 

homem moderno: 

 

O berço do modernismo se formou a partir da prosperidade social nos 

Estados em fase de industrialização e urbanização. O sistema fabril – 
surgindo de início na Inglaterra, no final do século XVIII, ali se 
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desenvolvendo cada vez mais e depois, com um certo atraso, na Bélgica, 

Alemanha, França e Estados Unidos na época vitoriana – foi o pré-requisito 

indispensável para a produção e consumo de massa dos bens de consumo, 
entre eles as belas-artes. (GAY, 2009, p. 34) 

 

O capitalismo em amadurecimento mostrou uma excepcional engenhosidade 

em inventar técnicas de aproveitamento dos recursos […] acelerando os 
transportes e as comunicações com aperfeiçoamentos revolucionários nos 

correios, estradas e canais. Enquanto a era do modernismo alçava vôo, a 

mecanização assumia o comando. E assim, quando os contemporâneos 
saudaram a locomotiva como a fundadora de um novo mundo, eles tinham 

razão. (GAY, 2009, p. 37)
3
 

 

Para Wilson Martins, os artistas foram os primeiros a perceber as mudanças que 

ocorriam pelos decênios iniciais do século e a sentir a interferência delas no espírito dos 

homens, culminando na nova forma de encarar a realidade: 

 
Como é natural, os escritores e artistas tomaram consciência muito mais 

cedo que os demais do que significavam os progressos técnicos e científicos 

do comêço do século; êles perceberam desde logo […] que a própria 

natureza, a própria qualidade, do espírito humano iam se modificar ao 
impacto da máquina; esta última não representava apenas um acréscimo à 

vida quotidiana, mas um fato catalítico de alcance imprevisível. (MARTINS, 

1977, p. 13) 

 

O avião foi outro fascínio tecnológico da época. O Futurismo dedicou-lhe diversas 

telas, e Marinetti, em seu manifesto, a ele se referiu ao lado das locomotivas e dos navios a 

vapor. Com relação a esse campo artístico-literário, Filippo Marinetti (1876 – 1944), autor do 

“Manifesto Futurista” (1909), incorporou à vanguarda a agitação que pairava no ar e pregou a 

destruição do passado, a abolição dos museus e dos mestres, propondo o nascimento de um 

novo homem a partir da nova realidade, varrendo da história humana tudo o que até então se 

denominava arte, mas cuja serventia reduzia-se a empoeirar-se nas paredes e galerias dos 

museus ou nas prateleiras das bibliotecas: “Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas” 

(MARINETTI apud TELES, 2009, p. 115). O Futurismo foi, por isso, o movimento que mais 

se aproximou do espírito violento da Guerra em gestação naquele momento. 

O choque desta vanguarda contra as convenções foi tão grande que qualquer 

manifestação de arte minimamente deslocada dos padrões era imediatamente tachada de 

                                                
3 Sobre a revolução econômica do início do século XX, também encontramos referências em Mário da Silva 

Brito: “Dá-se o aperfeiçoamento das máquinas de combustão e o aproveitamento da eletricidade nas indústrias, 
com o seu conseqüente e imediato progresso. Cresce o comércio, fomenta-se o transporte, multiplica-se a 

produção, que, processada em larga escala, abarrota os entrepostos, gerando as rivalidades do comércio 

internacional. Após desenvolver-se tôda uma política armamentista febril, estoura, enfim, dentro de uma 

atmosfera tensa, de enervante expectativa, a primeira grande guerra mundial.” (BRITO, 1971, p. 23) 
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“futurista” e assim também ficaram conhecidos os escritores, dançarinos, músicos e qualquer 

artista, independentemente da vanguarda de que partilhavam, de fato. Tudo o que não fosse 

convencional passou a ter um único significado futurista: 

 

[...] são todos considerados futuristas pelos inimigos das novas tendências. 

[…] Basta que o crítico – ou simplesmente o observador – depare com uma 

novidade, com algo um nada fora do comum, para que, logo, se ponha de 
sobreaviso e denuncie o fato estranho, colocando, assim, o artista à margem 

da corrente geral. E então, é aplicada a etiquêta – futurista – que tem sentido 

pejorativo e significa, no mínimo, falta de equilíbrio; está ligada à idéia de 

loucura, de patológico. Tudo é futurista e todos são futuristas. É necessário 
sòmente que o artista se afaste um milímetro dos padrões convencionais 

vigentes. (BRITO, 1971, p. 161 – 162). 

 

Os artistas brasileiros começaram também a sentir cedo as mudanças que o novo 

momento histórico requeria, pois suas transformações atingiam cada vez mais o Brasil. 

Wilson Martins (1977, p. 13) nos diz que, já em 1909 faziam-se referências, ainda que vagas, 

a uma nova estética, então em surgimento. No entanto, para ele é a partir de 1916, com a 

fundação da Revista do Brasil, que são dados os primeiros passos rumo à aparição turbulenta 

do movimento modernista.  

O estudioso cita a publicação nesta revista do artigo O dialeto caipira, de Amadeu 

Amaral, que trataria de aspectos linguísticos brasileiros, posteriormente assunto de grande 

interesse dos escritores modernistas, em busca da valorização da língua falada, 

posicionamento que entrará em conflito com a ideologia parnasiana, ainda reinante nos 

primeiros anos do século XX. 

Para Célia Passoni, o Parnasianismo, ainda reinante, já não fazia sentido; a realidade 

estava em mutação: “Este clima parnasiano está longe de refletir o que se passa nas ruas, o 

que acontece com a língua e com o povo deste país e é justamente a favor destes elementos 

fundamentais que o movimento modernista se lança.” (PASSONI, 1998, p. 45 – 46). 

A tendência em aproximar o discurso literário do cotidiano não só nos temas como no 

aspecto linguístico caracteriza o compromisso de libertação artística buscado no início do 

século: “A escrita é levada a incorporar um discurso mais popular, consoante os modos 

brasileiros, importando tal fato em maior liberdade artística para os nossos escritores. Enfim, 

os modernistas defendiam uma expressão independente, marcada pela brasilidade.” (PONTES, 

2002, p. 29). 

Ainda acerca dos sinais do aparecimento inevitável do Movimento de 22, Martins 
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constata no artigo Urupês (1915), de Monteiro Lobato, os alicerces do que viria a ser o 

Movimento Antropófago (1928), de Oswald de Andrade, pois em ambos, a figura romântica 

do índio civilizado e católico é relegada ao plano da incoerência, permitindo o surgimento do 

índio Macunaíma, concomitantemente à Antropofagia: “Naturalmente surgem os exemplos 

dessa nova literatura com Macunaíma (1928), de Mário de Andrade; e trinta e quatro anos 

depois da Semana, Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa.” (PONTES, 2002, p. 

29). Para o crítico, além disso: 

 

A questão da língua brasileira não se dissocia de outra: a do nacionalismo. 

1922 foi o ano de comemoração do centenário da Independência política do 

Brasil. Proclamada a Independência política formal em 1822, a cultura e a 
lingüística continuavam renitentes, sendo imperioso que tanto no plano da 

expressão quanto no da matéria tratada, o Brasil e sua cultura estivessem em 

destaque. Os modernistas passaram a tomar a nação brasileira como 

referência de suas criações poéticas. E vieram à luz Martin Cererê (1928), de 
Cassiano Ricardo e Cobrato Norato (1931), de Raul Bopp, poemas em que o 

nacionalismo e a expressão brasileira pontificam. (PONTES, 2002, p. 30) 

 

Essa nova visão no tratamento da língua portuguesa na literatura brasileira deveu-se, 

assim notamos, à tendência marcadamente revolucionária que vinha sendo proposta. Era 

necessário provocar choques para a promoção do movimento, deixando evidente o claro 

desejo de ruptura com os padrões estéticos vigentes: 

 

[...] o Modernismo julgou conveniente o abandono das velhas estruturas 

expressivas e substituiu-as pelos avanços obtidos na moderna pesquisa 

estética internacional. Assim, incorporou a seu sistema criativo todas as 
aberturas conseqüentes das novas propostas culturais: psicanálise, marxismo, 

modernismo religioso, cubismo, expressionismo entre outras. (PONTES, 

2002, p. 30) 

 

Dessa forma, em 1917, retornando do exterior, onde tivera contato com as ideias 

vanguardistas, a pintora Anita Malfatti resolvera fazer sua segunda exposição
4
. Para alguns 

historiadores e críticos literários, a artista plástica sempre gozou de boa aceitação na imprensa. 

Sua arte, apesar de incompreensível para o grande público, era vista como adiantada e dotada 

de valor e talento: 

 

                                                
4 A primeira exposição de Anita Malfatti no Brasil deu-se em 1914. Em 1917, a artista apresenta-se já fortemente 

influenciada pela estética expressionista, causando polêmica. Entretanto, vale ressaltar o fato de não ser a 

primeira vez que se viam telas de teor expressionista em São Paulo, haja vista o pintor Lasar Segall ter feito uma 

exposição de seus quadros em 1913, quando esteve na cidade. 
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Numa revista da época, de ampla circulação, a “crítica”, antes simples nota, 

também é compreensiva e, se faz restrições à expositora, não lhe nega valor. 

Assinala que Anita Malfatti cultiva “uma arte adiantada e, por isso mesmo 
nem sempre acessível ao grande público”, o que, no entanto, não lhe 

prejudica o sucesso da exposição, “que é visitada por avultado número de 

artistas e amadores, tendo sido já adquiridos boa cópia de trabalhos”. E 

comenta: “Filiada à mais moderna escola de pintura, a Srta. Anita Malfatti 
executa com uma largueza e uma liberdade inexcedível os seus trabalhos, 

manchando as paisagens a largas pinceladas violentas, com a segurança de 

quem se sente absolutamente à vontade na sua arte. Choca, por isso, às vêzes, 
o observador, – pouco afeito àquele gênero de pintura, – mas ninguém, ao 

fim de algum tempo de observação, deixa de reconhecer na expositora um 

formoso e original talento e, nos seus quadros, brilhantes qualidades de 

técnica, de observação e de colorido.” (BRITO, 1971, p. 51) 

 

 Viria de Monteiro Lobato a feroz crítica à pintura de Malfatti, através do famoso 

artigo do escritor, “Paranóia ou mistificação?”, vazado em tom ríspido, no qual desaprova 

veementemente as tendências vanguardistas de Anita. A história literária consagrou o episódio 

como o estopim do Modernismo no Brasil. No entanto, para Wilson Martins (1977), o artigo 

de Lobato nada tem de exagero para ser considerado crítica desfavorável. Segundo ele, o duro 

tom era típico do escritor: 

 

não corresponde à realidade a imagem corrente de um Monteiro Lobato 

investindo cegamente contra tôda arte moderna. Em primeiro lugar, o tom e 

o estilo que adotou contra Anita Malfatti em nada diferem dos seus meios de 
expressão em matéria polêmica, inclusive contra artistas acadêmicos. 

(MARTINS, 1977, p. 27) 

 

De fato, quando lemos o artigo de Lobato na íntegra, notamos seu estilo ácido, como 

também seu direcionamento muito mais às vanguardas (ou ismos) do que propriamente à 

artista, por quem, segundo ele, nutria consideração, julgando-a talento vigoroso, porém mal 

direcionado: 

 

O verdadeiro amigo de um artista não é aquêle que o entontece de louvores, 

e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, e lhe traduz chãmente, 

sem reservas, o que todos pensam dêle por detrás. […] Julgamo-la, porém, 
merecedora da alta homenagem que é tomar a sério o seu talento dando a 

respeito de sua arte uma opinião sinceríssima, e valiosa pelo fato de ser o 

reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos 
artistas seus colegas e... dos seus apologistas. Dos seus apologistas sim, 

porque também êles pensam dêste modo... por trás.” (LOBATO, 1917 in 

BRITO, 1971, p. 55 – 56).  

 

Contudo, Lobato parece aproveitar o ensejo para dizer que os admiradores de Malfatti 
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eram hipócritas, portanto, o que ele diz a respeito do talento da artista deve ser analisado com 

desconfiança. A sua opinião sobre a obra da pintora é a que vai na passagem sobre o ataque 

aos “ismos”, transcrita a seguir: 

 

Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti quanti” não 

passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a 

regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da côr, caricatura da 
forma – caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma idéia 

cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. A fisionomia de quem 

sai de uma destas exposições é das mais sugestivas. Nenhuma impressão de 

prazer, ou de beleza denunciam as caras; em tôdas, porém, se lê o 
desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, 

incapaz de raciocinar e muito desconfiado de que o mistificam hàbilmente. 

Outros, certos críticos sobretudo, aproveitam a vaza para "épater les 
bourgeois"

5
. Teorizam aquilo com grande dispêndio de palavrório técnico, 

descobrem nas telas intenções e subintenções inacessíveis ao vulgo, 

justificam-nas com a independência de interpretação do artista e concluem 
que o público é uma cavalgadura e êles, os entendidos, um pugilo genial de 

iniciados nas da Estética Oculta. No fundo riem-se uns dos outros, o artista 

do crítico, o crítico do pintor e o público de ambos. (LOBATO, 1917 in 

BRITO, 1971, p. 53 - 54) 

 

A partir daí as novas ideias artísticas ganharam espaço cada vez maior no campo das 

artes brasileiras, germinando ao longo dos anos, culminando nas turbulentas noites de 

fevereiro de 1922 e prolongando-se ainda pelas décadas seguintes. A ideia de um evento que 

mostrasse o que vinha sendo produzido com base nas novas estéticas teria surgido durante 

uma exposição de Di Cavalcanti, em 1921. Desde então, um grupo de intelectuais passou ao 

seu planejamento. A execução deu-se no início do ano seguinte, especificamente nos dias 13, 

15 e 17 de fevereiro. 

Durante essas três noites, o Theatro Municipal de São Paulo foi a sala de recepção do 

Modernismo, que anunciava chegada e permanência no Brasil. Música, literatura e 

conferências marcavam definitivamente a mudança do cenário cultural brasileiro. O evento 

ganhou enorme notoriedade a ponto de figurar nas páginas dos jornais durante os dias 

seguintes e de ser dado a conhecer, segundo Barros (1982), em outras regiões do Brasil, entre 

as quais a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, sintonizada com as renovações artísticas, 

por onde, em 1925, o poeta Guilherme de Almeida passou com a conferência Revelação do 

Brasil pela Poesia Moderna. 

O poeta defendia com a sua conferência a capacidade de a poesia brasileira expressar o 

                                                
5 Impressionar os burgueses 
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próprio Brasil, ou seja, os poetas deveriam cantar a riqueza brasílica, valorizando tudo o que 

fosse auriverde, como também louvando o progresso industrial e as consequentes mudanças 

sociais pelas quais o país estava passando. Por isso, o conferencista encarava como apostolado 

do poeta brasileiro revelar o verdadeiro Brasil através da poesia moderna: 

 
Poetas do Brasil, temos muito o que fazer!  

O nosso poema tem que ser o Brasil! 
A nossa língua, o nosso ritmo – caudaloso e elástico, flexível e excitante, 

múltiplo e quente, colorido e útil, líquido e caprichoso, extenso e claro, fértil 

e doce, cheiroso e saboroso, ruidoso e de lei, variado e prolífero, vivo e belo, 
rico e pródigo, brilhante e raro, calmo e bom, forte e enérgico, bravo e au-

daz, ardente e sólido, impetuoso e alegre... tem que ser o ritmo do Brasil! 

(ALMEIDA, 1925, p. 11) 
 

 A arte deveria acompanhar as mudanças da vida. Se a vida modernizava-se, era 

imprescindível também a poesia modernizar-se. Assim, para Guilherme de Almeida, o 

Modernismo não surgia como uma doutrinação, pois não se tratava de uma escola. O 

Modernismo foi um estado de espírito: “O modernismo não é uma doutrina. A gente que hoje 

produz artisticamente – poetas, músicos, pintores, escultores – não tem uma disciplina nem 

mestres, nem discípulos. O modernismo não é uma escola: é um ESTADO DE ESPÍRITO.” 

(ALMEIDA, 1925, p. 8). 

Distanciar o referido movimento dos aspectos dogmáticos de escolas literárias é o que 

garantiu a saúde eclética do Modernismo com a abertura de espaços para a múltipla expressão 

artística. Por isso mesmo, Guilherme de Almeida deve ser considerado um representante de 

peso para aquele momento artístico-literário, uma vez que a sua lírica foi capaz de congregar 

notável ecletismo de formas e de estéticas.  

 Com relação ao choque causado pelas propostas modernistas evidenciadas nas noites 

da Semana, Afrânio Coutinho relata o escândalo causado pelo evento entre as famílias, que a 

julgaram sinônimo de imoralidade e degeneração: “à Semana não se referiam na presença das 

crianças, especialmente das meninas. Os comentários nos lares eram cochichados e 

disfarçava-se a conversa, ou mudava-se de assunto, à chegada de pessoas do sexo feminino ou 

de menores...” (COUTINHO, 1997, p. 21). 

É correto atribuirmos ao evento de 22 o papel de divisor de águas no campo da Arte, e 

para Wilson Martins fora mais que isso, tornou-se o coroamento de um processo, com a 

tomada de consciência do próprio movimento modernista, possibilitando o acirramento do 

debate (MARTINS, 1977). Portanto, se o Modernismo não surgiu apenas nesse momento, 
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muito menos findou com a última noite de agitação do Theatro. 

Dentre os modernistas mais engajados nesse projeto de revisão da arte brasileira, 

particularmente da literatura, temos Oswald de Andrade, o autor do Manifesto da Poesia Pau-

Brasil (1924), cujas ideias de renovação estética possuem tom radical, por desejarem livrar-se 

das amarras que os moldes canônicos impunham à criação, a qual deveria ser livre de 

qualquer tipo de coerção por parte das formas, temas ou estilos. É o que está notadamente 

claro nesta passagem do referido manifesto: “Nenhuma fórmula para a contemporânea 

expressão do mundo. Ver com olhos livres.” (ANDRADE apud TELES, 2009, p. 476). 

Portanto, se o Modernismo tinha por bandeira a liberdade criativa, era de esperar-se 

que sua produção fosse bastante diversa, e isto confirmamos, sobretudo, quando vamos além 

da Semana de 1922, e aproximamo-nos de um período de maior maturação dos princípios 

modernistas e do exercício da liberdade tão pregada na agitação inicial do movimento, como 

consideram Candido & Castello (2005). Para esses autores, o referido período começa por 

volta da década de 1930, pois, a partir daí, perceberemos que: 

 

Ao lado do verso livre, voltam as formas regulares, estrofes de redondilhas, 

baladas, sonetos brancos e rimados, novos jogos com o decassílabo, 
mostrando que o Modernismo suspendera mas não abolira as formas 

tradicionais. (CANDIDO & CASTELLO, 2005, p. 24, negrito nosso) 

 

Especificamente de Guilherme de Almeida o que temos é: 

 

A despeito dessa militância [a modernista], jamais pôde esconder a 
inspiração passadista de seus poemas, nos quais se percebem influências do 

Simbolismo e do Parnasianismo e de procedimentos ligados à poética dos 

romances e dos trovadores. (CORREIA, 2001, p. 321) 

 

A partir dessa afirmação, fica clara a heterogeneidade das composições que surgiram 

no contexto modernista, desde antes de 1922, como foi o caso das de Guilherme de Almeida e 

de seus pares. Tomados da ânsia do combate e cheios do fôlego jovem, os modernistas 

continuaram promovendo a nova concepção artística, por meio das próprias obras e das 

páginas dos periódicos paulistas. Em maio de 22, surgiu o primeiro veículo de divulgação do 

Modernismo brasileiro, prometendo acrescentar barulho ao levante: Klaxon. 

A revista surgiu logo após a Semana de Arte Moderna. Vários dos artistas envolvidos 

no evento que revolucionou São Paulo congregaram-se em torno de Klaxon com o objetivo de 

dar prosseguimento à produção artística e à promoção dos princípios modernistas, como 
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deixam claro no manifesto com que abrem o primeiro número. 

Conforme Marcos Augusto Gonçalves (2012), em “A hora da buzina”, um dos textos 

de apresentação da reedição fac-similar de todos os números da revista, o nome do periódico 

teria sido inspirado em uma marca norte-americana de buzinas. Vale lembrar a presença do 

vocábulo também no francês. De qualquer maneira, o título traduzia o tumulto e a perturbação 

desejados pelos modernistas. Guilherme de Almeida foi um dos mentores de Klaxon e 

trabalhou, no desejo de abrir os caminhos para o Modernismo, ao lado de personalidades 

como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Rubens Borba de Moraes, Luís 

Aranha, Antônio Carlos Couto Barros, Menotti Del Picchia, Tácito de Almeida e Sérgio 

Buarque de Holanda. 

O periódico chegou a nove números, editados a partir de maio de 1922, um a cada mês, 

com exceção dos números 8 e 9, saídos juntos, em edição de Dezembro/1922 – Janeiro/1923. 

A revista impactou desde o seu design, com um “A” maiúsculo ocupando generosamente o 

centro da capa, a variar de cor a cada edição e com o qual se cruzam todas as palavras ali 

presentes. Também chama a atenção o anúncio publicitário dos chocolates “Lacta” na 

contracapa, em cor vermelha, em disposição espacial incomum para os anúncios publicitários 

daquela época. A organização das palavras “coma” e “Lacta” lembram os recursos 

concretistas na poesia, que surgiriam nos anos 50 (GONÇALVES, 2012). 

Segundo Gonçalves (2012), o referido anúncio desagradou aos empresários, os quais 

resolveram tirar o patrocínio do impresso: “A imaginação publicitária da revista, que fez 

história por seu arrojo, fracassou em seu intuito primordial: os anunciantes não gostaram das 

novidades (o segundo número trazia também um reclame diferente do Guaraná Espumante) e 

deixaram de contribuir.” (GONÇALVES, 2012, p. 27). 

O episódio deu azo a um pequeno artigo, na seção “Luzes e refracções”, no qual os 

editores atacaram as marcas dos anunciantes da revista, conforme constatamos na passagem 

transcrita: 

 

Os nossos leitores devem lembrar-se que lhes recomendámos como 

productos magnificos da nossa industria: o chocolate Lacta e a bebida 
Guaraná. Efectivamente tanto um como outra eram magnificos. Acontece 

porem que se tornaram detestáveis. Aconselhamos pois aos nossos pacificos 

leitores o uso de outros productos magnificos da industria nacional. É 
possível porem que o chocolate Lacta e a bebida Guaraná voltem outra vez á 

antiga excellencia que perderam. Nós, como únicos representantes do mais 

alto gôsto paulista, publicaremos então gostosamente annuncios novos desse 

refresco e desse chocolate. Mas enquanto a casa productora não nos der mais 
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anuncios [...] é certo que Lacta como Guaraná são de pessimo sabor e fazem 

mal á saude. KLAXON que, em sua já longa e benéfica existencia, sempre 

corroborou para a milhoria da saude publica avisa pois os seus leitores: NÃO 
COMAM LACTA NEM BEBAM GUARANÁ, enquanto essas marcas não 

nos derem anuncios. E publicaremos mesmo, prazeirosamente, qualquer 

comunicação de enfermidade de qualquer natureza, provocada por êsses 

ingratos ingredientes. (Klaxon, nº 4, 1922, p. 17) 

 

O artigo é uma contrapropaganda galhofeira bem ao estilo modernista, concluindo que, 

por não anunciarem mais com a Klaxon, os produtos perderam sua qualidade. Eis o tom com 

o qual nos deparamos, quando da leitura das edições do periódico desde o Manifesto de 

abertura, no primeiro número, no qual a redação proclama Klaxon o veículo da inquietude, da 

comicidade e da felicidade. Ao final do texto, encontramos a palavra de ordem: “Operação 

cirurgica. Extirpação das glandulas lacrimaes […] Era do riso e da sinceridade. Era de 

construção. Era de KLAXON.” (Klaxon, nº 1, 1922, p. 3, negrito nosso). 

Ao observarmos outros exemplos da seção “Luzes e refracções”, notamos a 

recorrência desse estilo burlesco. No mensário de nº 2, em determinado momento, lemos: 

“João de Talma, lá d'“O Imparcial”, não sabe fazer uso dos seus dentes. Contemplando 

KLAXON, em vez de sorrir (de prazer ou de ironia, pouco importa), arreganha-os com 

exaggerado odio.” (Klaxon, nº 2, 1922, p. 17). Em julho daquele, ano Lima Barreto escreve 

um artigo
6
 em que são aproximados o Futurismo italiano e a produção de Klaxon. Tomando 

conhecimento do texto, a revista modernista publica no nº 4 uma resposta irônica e agressiva 

ao romancista crítico. 

Na revista de nº 5, a propósito de um comentário sarcástico de Saul de Navarro sobre a 

Bahia não levar a sério os “pau... listas”, temos outra resposta acerba: “Assim, nessa 

linguagem nausea... bunda, esse senhor bahiano cozinha um pessimo vatapá em homenagem a 

alguns conterraneos seus que têm o mao gosto de formar o que elle chama 'pujante 

intellectualidade bahiana'”. (Klaxon, nº 5, 1922, p. 16 – 17). 

Com esses exemplos, cremos dar boa ideia do tom cáustico do periódico, presente não 

apenas na seção aqui analisada, como também em outros artigos dos diversos números, tais 

quais “O homenzinho que não pensou”, no nº 3, em que Mário de Andrade rebate o 

comentário de um anônimo, o qual teria classificado a revista como passadista, conservadora 

e nada além de uma síntese do manifesto futurista: 

                                                
6 O artigo de Lima Barreto saiu na Revista Careta, em 22 de julho de 1922 e pode ser lido, com alguma 

dificuldade, por conta da falta de nitidez de algumas partes – provavelmente apagadas pela ação do tempo no 

impresso. Está disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/careta/careta_1922/careta_1922_735.pdf. 
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Pela revista “O Mundo Literário” um anonimo da redacção 
desesperadamente carioquiza para provar que KLAXON é passadista. 

Leu e não compreendeu; não pensou e escreveu. 

Provas: “Mau grado os seus ares de modernismo extremo KLAXON mostra-
se em materia de arte francamente conservadora, reaccionaria mesmo”. 

Escreveramos: “KLAXON não se preocupará de ser novo, mas de ser actual. 

Essa é a grande lei da novidade. Terá tambem o desplante de negar 

actualidade a KLAXON o homenzinho que não pensou? 
Ainda: “A apresentação é uma repetição synthetica do manifesto futurista de 

Marinetti, cousa que já vem creando bolor, ha não menos de quinze annos...” 

É mentira. O anonimo está na obrigação de publicar na sua revista o 
manifesto de 1909 e a nossa apresentação. Provará assim o seu asserto. Si o 

não fizer, afirmo que é covarde, pois não concede a KLAXON as armas que 

reclama para se defender. 
Dos 11 paragrafos que formam o manifesto futurista, não aceitamos na 

totalidade sinão o 5º e o 6º. (ANDRADE, 1922, nº 3, p. 10) 

 

No entanto, vale lembrar, Klaxon congregava múltiplos estilos a sua volta e respeitava 

declaradamente a tradição: “KLAXON sabe que o progresso existe. Por isso, sem renegar o 

passado, caminha para deante, sempre, sempre.” (Klaxon, nº 1, 1922, p. 2). Guilherme de 

Almeida, por exemplo, em sua variedade estética, representa de maneira notável a liberdade 

criativa do Modernismo, pois estava entre os artistas de 1922 e cultivou a arte lírica de 

diferentes modos, e sua poesia, “ainda que não rompendo com alguns recursos tradicionais, 

como a rima, era vista como modelar neste início de atitude renovadora.” (TÁPIA, 2010, p. 9).  

Afinal, segundo Roberto Pontes, “nunca houve a apregoada ruptura absoluta entre a tradição 

(o antigo) e a modernidade (o atual) durante a vigência do Modernismo, quer o português, 

quer o brasileiro” (PONTES, 2014, p. 01). 

Por sua vez, Klaxon, porque partilhou dos princípios modernistas, não desejava 

destruir o passado, mas revisitá-lo e revisá-lo: “Seja como for, a adesão de Guilherme aos 

ideais modernistas de renovação […] foi total, assim como foi grande seu empenho em 

difundi-los. É essencial, contudo, notar-se que o aspecto revolucionário não implicava […] 

destruição, mas construção.” (TÁPIA, 2010, p. 7). 

Ainda sobre o artigo de resposta ao referido anônimo, Mário de Andrade desafia o 

crítico a, antes de tudo, dispor o manifesto futurista ao lado do klaxista de modo a ressaltar o 

equívoco do comentador. Sobre a acusação de passadismo, o modernista defende: 

“Respeitamos o passado sem o qual KLAXON não seria KLAXON.” (ANDRADE, 1922, nº 

3, p. 10), ou seja, reconhecer a tradição não era estar preso ao passado; significava a 

consciência de que o presente se forma a partir do que criamos anteriormente e do que fomos. 
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Em outro trecho do artigo, continua: “Não despresamos a mulher e cantamos o amor. E 

Guilherme de Almeida, de maneira nova, num estilo afeiçoado ao assunto reviveu a Grecia” 

(ANDRADE, 1922, nº 3, p. 10). 

Como vemos, o Modernismo foi a congregação de várias estéticas, e se Klaxon 

dispunha-se a defender a nova estética, os klaxistas não dispunham de uma fórmula a seguir, 

cabendo a cada artista definir seu próprio caminho. A palavra de ordem era construção. Dessa 

maneira, Klaxon pode ser vista como articuladora importante de estilos no primeiro momento 

de consciência modernista. Do manifesto publicado na sua primeira edição temos: 

 

KLAXON tem uma alma collectiva que se caracteriza pelo impeto 
constructivo. Mas cada engenheiro se utilizará dos materiaes que lhe 

convierem. Isto significa que os escriptores de KLAXON responderão 

apenas pelas ideias que assignarem. (Klaxon, nº 1, 1922, p. 3) 

 

Em diversos textos, ao longo dos vários números da revista, a ideia da construção 

ressurge: “Não pode haver conclusões negativas numa época de construção” (ANDRADE, 

1922, nº 1, p. 15). Outro exemplo é o texto de Rubens de Moraes, “Balanço de fim de seculo”, 

no nº 4, que considera erro da crítica tomar as obras produzidas pelos modernistas naquele 

momento por definitivas. O autor é objetivo e coloca a si e a seus pares na condição de 

precursores, ou seja, ainda havia muito por fazer. Como o próprio autor revela em uma 

metáfora do “caboclo” que põe fogo na mata, os modernistas limparam o terreno, restando 

apenas as árvores mais fortes e resistentes às chamas: “E á sombra das arvores enormes a 

plantação cresce. Felizes os que vierem depois de nós para colher o que plantamos.” 

(MORAES, 1922, nº 4, p. 13). 

Vemos no posicionamento de Rubens de Moraes fundamento plausível para justificar a 

convivência de variados estilos, afinal, segundo ele, a única exigência daquele início de 

século era a personalidade estética. E o que seria colhido pelos que viessem depois? O 

amadurecimento do próprio Modernismo, consolidando o seu caráter variegado em ebulição 

desde os antecedentes da Semana de 22, como depreendemos de Gilberto Mendonça Teles 

para quem: 

 

A Semana de Arte Moderna foi um duplo vértice histórico; convergência de 
ideias estéticas do passado, apuradas e substituídas pelas novas teorias 

europeias (futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, espiritonovismo); 

e também ponto de partida para as conquistas expressionais da literatura 

brasileira no século XX. (TELES, 2009, p. 411) 
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Cada vez mais os artistas foram compreendendo a dinamicidade e a pluralidade do 

Movimento. A palavra-chave desse momento histórico foi, portanto, conciliação, conforme 

Marcos Augusto Gonçalves: “'Conciliação' é, de fato, uma palavra-chave para entender aquele 

período de lançamento do ideário modernista em São Paulo. […] novidade e tradição 

conviveram na Semana, da mesma forma como aconteceria, apesar das autocríticas, em 

Klaxon.” (GONÇALVES, 2012, p. 23). Outros há que partilharam da opinião da inexistência 

de “uma estética modernista definitiva (jamais houve tal coisa)” (MARTINS, 1977, p. 92). 

Se a pluralidade estética foi a essência de todo um movimento artístico, como temos 

visto, o que dizer de um poeta que reúne sob sua pena variadas estéticas? Estaria ele 

deslocado de seu contexto histórico? Seria sua produção ultrapassada, como o querem alguns? 

Ou, em verdade, esse artista lançou mão de algo que o Modernismo tanto bradava aos cantos 

da Terra, a liberdade criativa? Envolto, assim, com as agitações modernistas desde o seu 

princípio, Guilherme de Almeida foi esse artista diverso, e por isso tão representativo da era 

modernista. E é a sua obra caleidoscópica o que direciona nosso trabalho analítico pelo viés 

da Teoria da Residualidade. 

 

1.2. A Residualidade: fundamento apropriado para o nosso caleidoscópio 

 

A Teoria da Residualidade foi sistematizada por Roberto Pontes, do Departamento de 

Literatura da Universidade Federal do Ceará, por volta de 1999. Ao longo do tempo a teoria 

tem ganhado contribuições diversas e solidificando-se no campo da pesquisa acadêmica por 

sua consistência. A residualidade conta hoje com um grupo de estudos
7
 que desenvolve 

pesquisas referendadas pela Capes e pelo Cnpq, tanto no nível da graduação quanto no da 

pós-graduação. 

Por algum tempo, pesquisadores externos ao Grupo confundiram a residualidade com 

a intertextualidade, pois não compreendiam a diferença entre os fenômenos. Isso causava 

reservas em admitir a validade da Teoria, afinal, ao julgar que fossem a mesma coisa, por que 

dar nomes diferentes? Contudo, passados alguns anos, o crescimento do número e da 

variedade de pesquisas desenvolvidas nesse campo de estudos, bem como o fortalecimento da 

Jornada de Residualidade, evento anual e permanente do Gerlic, com o apoio institucional do 

                                                
7
 GERLIC – Grupo de Estudos de Residualidade Literária e Cultural. Hoje o grupo faz parte do Diretório de 

Grupos de Pesquisa do Cnpq. 
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Departamento de Literatura da UFC, contribuiram para a compreensão e a consequente 

aceitação da teoria. Hoje os estudos de residualidade estão presentes em outras universidades 

do Brasil e da Europa – contando com pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Como bem esclarece José William Craveiro Torres (2010), quando falamos em 

intertextualidade referimo-nos ao diálogo entre escritos, estabelecido no nível do texto em si. 

Dessa forma, ao compor um texto o autor recorre a outros (os intertextos), retirando partes 

deles, a fim de enriquecer o seu. Esse processo pode ter uma função colaborativa, quando o 

intertexto é validado ou reafirmado no texto final; ou contestativa, quando o intertexto é 

refutado. 

O poema “Tarde”
8
, de Guilherme de Almeida, é exemplo desta segunda função quando 

alude às palmeiras de sua terra, onde nunca cantaram os sabiás. Os versos remetem 

prontamente à célebre “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, aliás, um dos poemas 

brasileiros mais férteis para intertexto. 

Em “Tarde” podemos notar a presença do sentimento nacionalista, como de resto em 

todo o livro de que faz parte. Esse sentimento de nacionalismo, de realce da vegetação nativa 

brasileira, ao mesmo tempo em que caracterizou o Modernismo no Brasil também teve seu 

correspondente em momento anterior, no Romantismo, daí ser cabível a aproximação entre 

“Tarde” e “Canção do exílio”. Contudo, diferentemente do processo intertextual, em que a 

similaridade ocorre no estrato do texto, a residualidade apresenta-se no tocante à mentalidade 

flagrante em determinado escrito, a partir do imaginário ali evocado. 

Assim, o modo de pensar romântico que leva à valorização da natureza brasileira pode 

ser vislumbrado no texto modernista porque nele há elementos pertencentes ao imaginário 

romântico. Em “Tarde”, o símbolo da palmeira faz parte do imaginário da natureza tropical 

brasileira. Esse imaginário nos dá acesso ao modo de ser romântico relacionado à ideia de 

identidade nacional. Isto é residualidade. 

Em resumo, o intertextual caracteriza-se no aproveitamento de um ou mais textos em 

outro. O residual trabalha com a remanescência de modos de pensar e agir de povos, culturas, 

tempos e espaços nos textos literários – o que chamamos de mentalidade –, através do 

rastreamento dos imaginários presentificados nas obras: “o método residual não se propõe a 

indicar as relações intertextuais que repousam no escrito, mas sim o modus vivendi, as crenças, 

                                                
8 “Tarde grande tarde/ de verdade sem estrêla Vésper nem poentes côr de olheiras/ nem Angelus nem juritis mas 

com palmeiras/ onde nunca cantou nenhum sabiá./ Tarde autêntica em que há/ apenas o calor, a fumaça pesada/ e 

o estouro ôco dos toros verdes na queimada/ grande, teatral/ como um crepúsculo artificial.” (ALMEIDA, 1955, 

tomo IV, p. 160 – 161). 
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os juízos, os conceitos que restaram de uma civilização em outra e que respiram no texto.” 

(MARQUES, 2006, p. 16 – 17). 

A partir dessa visão podemos entender a residualidade como fenômeno mais 

abrangente, pois se ela é o material remanescente de mentalidades anteriores nos textos, 

podemos considerar a intertextualidade um processo residual. Ao lançar mão do intertexto, o 

autor está, de alguma forma, trazendo para o seu escrito certo imaginário, o qual 

corresponderá a dada mentalidade. Isso pode acontecer mesmo em se tratando de 

intertextualidade de contestação, como explicitamos no poema “Tarde”. 

Assim, os versos: “nem Angelus nem juritis mas com palmeiras/ onde nunca cantou 

nenhum sabiá.” (ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 160, negrito nosso) travam intertextualidade 

com os versos de Gonçalves Dias. Ao mesmo tempo, através deles e do poema no todo, bem 

como do próprio livro em que está inserido, notamos uma mentalidade romântica de 

contemplação da natureza exuberante, tropical. Entretanto, neste caso, o poema torna-se quase 

um lamento conformado, pois o verde dos troncos está consumido pelas labaredas do fogo 

alto, de onde sai fumaça densa capaz de escurecer o céu da tarde. O poeta dá a entender que 

essa natureza romântica está desaparecendo em meio ao crepúsculo artificial, sem condizer 

mais com a realidade. 

Feitas estas primeiras considerações, passemos aos conceitos operacionais da Teoria 

da Residualidade, aos quais recorreremos ao longo do nosso trabalho. 

A chave da referida Teoria é compreender o fato de tudo aquilo que somos, pensamos 

e produzimos somente tornar-se possível a partir de experiências anteriores. Dessa maneira, o 

original, sinônimo de inédito, inexiste, e o atual surge do antigo; portanto, sempre terá em si 

os traços do passado, aos quais chamamos resíduo. 

Sobre esse elemento que se desloca ao longo do tempo sem perder sua força, 

adaptando-se a novos contextos, Roberto Pontes (2006) discorre: 

 

resíduos são aquilo que remanesce de uma época para outra e têm a força de 
criar de novo toda uma cultura, toda uma obra. O resíduo é dotado de 

extremo vigor. Não se confunde com o antigo. É expressão surgida com a 

força do novo porque é uma cristalização. É algo que se transforma, como o 

mineral bruto tornado jóia na lapidação. (PONTES, 2006, p. 8) 

 

O crítico Raymond Williams, de quem reconhecemos significativa contribuição para a 

compreensão do termo “resíduo” no âmbito da literatura e da cultura, certa vez, referiu-se ao 

termo da seguinte maneira: 



31 

 

 

O residual, por definição, foi efetivamente formado no passado, mas ainda 
está ativo no processo cultural, não só como um elemento do passado, mas 

como um elemento efetivo do presente. Assim, certas experiências, 

significados e valores que não se podem expressar, ou verificar 
substancialmente, em termos da cultura dominante, ainda são vividos e 

praticados à base do resíduo – cultural bem como social – de uma instituição 

ou formação social e cultural anterior. (WILLIAMS, 1979, p. 125) 

 

O resíduo, assim, permanece vivo no acervo dos imaginários e passa por gerações e 

culturas, moldando-se e adaptando-se aos novos contextos que encontra. Sua aclimatação dá-

se pela hibridação cultural. 

A hibridação, a propósito, é uma fusão decorrente do contato entre povos, em que são 

estabelecidas trocas culturais, conscientemente ou não. Assim, uma cultura acaba recebendo, 

mas doa elementos seus a outra. O processo de hibridação faz surgir outra cultura cheia de 

sedimentos daquelas que a formaram. Quando do início de sua colonização, o Brasil recebeu 

contribuições de muitos povos. Se considerarmos que na base da hibridação inicial temos, 

pelo menos, três culturas distintas, a nativa, a peninsular e a africana (somando-se a estas 

ainda a asiática e a de outros povos europeus), perceberemos que da sua confluência nasceu a 

cultura brasileira, que não pode mais ser reconhecida como nenhuma destas, porém carrega 

em si fortes traços de cada uma das citadas. Eis o que é o processo de hibridação cultural. 

Vale ressaltar que ele não é estático, apenas momentâneo, pois, conforme Peter Burke, a 

hibridação cultural é ininterrupta: “Às vezes, uma tendência predomina, às vezes outra, mas 

elas alcançam um certo equilíbrio no longo prazo.” (BURKE, 2003, p. 54). Assim, nada pode 

ser considerado definitivo em termos culturais porque na base desse processo está o resíduo, 

elemento vivo, cuja essência possibilita a cristalização, isto é, o surgimento incessante de 

outros elementos: 

 

De acordo com o historiador francês Fernand Braudel, por exemplo, “pour 

une civilisation, vivre c’est à la fois être capable de donner, de recevoir, 

d’emprunter
9
”.

 
Mais recentemente, Edward Said declarou “A história de 

todas as culturas é a história do empréstimo cultural”. (BURKE, 2003, p. 43-
44) 

 

No momento em que uma cultura emerge, ou seja, é constituída e, portanto, quando o 

processo se estabiliza momentaneamente, estamos diante do que chamamos de cristalização. 

                                                
9
 Sugerimos a seguinte tradução: “Para uma civilização, viver é, às vezes, ser capaz de doar, de receber, de 

emprestar”. 
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Esse termo, advindo da Química para a literatura e a cultura, trazido através da sistematização 

de Roberto Pontes para a Teoria da Residualidade, designa, como o cristal, a formação de algo 

sólido, a partir dos resíduos de outros elementos, guardando em si traços daquilo que o 

formou. Esses traços são fundamentalmente o que investigamos: os resíduos. Eles são o que 

continua de um tempo em outro, o que se mantém por gerações, sem perder sua essência, 

apesar de adaptar-se aos novos contextos em que eles se inserem. Logo, através deles 

podemos recuperar informações anteriores ao objeto (ou à manifestação) com que nos 

estamos deparando. 

A Teoria da residualidade, portanto, trabalha no campo da mentalidade, e por ela 

entendemos a forma de pensar coletiva de determinadas épocas, como observaram os 

historiadores da École des annales, sobretudo George Duby (1992), segundo o qual, os povos 

compartilham de maneiras de pensar e de agir próprias de sua época, as quais somente muito 

lentamente vão-se modificando, restando sempre um resíduo anterior que se amalgama com 

os novos elementos e molda uma nova mentalidade, já em outra época, em outro contexto 

social. Afinal, mentalidade pode ser entendida como “o modo de agir, de pensar (modo de ver 

o mundo; crenças; valores, julgamentos) e de sentir (odores, medos) de um determinado grupo 

de indivíduos dum certo local e duma determinada época.” (TORRES, 2010, p. 80). 

De posse desses conceitos, portanto, nossa pesquisa passa a investigar os resíduos 

medievais em Pequeno romanceiro (1957), de Guilherme de Almeida, buscando comprovar 

que subsistem traços de um modo de pensar, de agir e de sentir muito distante no tempo e no 

espaço, em uma produção literária produzida em pleno século XX. Contudo, primeiramente 

faremos um apanhado sobre a lírica do autor, analisando a gama de sedimentos estéticos que o 

poeta cultivou ao longo de sua produção. 

 

1.3. Apreciando o caleidoscópio 

 

Guilherme de Andrade e Almeida (1890 – 1969), ao tempo das agitações do ano de 

1922 já era um poeta experiente, com livros publicados e muitos admiradores. É consenso 

entre os estudiosos a presença, sobretudo nos primeiros anos de sua produção, de uma lírica 

parnasiana e simbolista. Alguns chegam a considerá-lo penumbrista. Contudo, temos notado 

ao longo de sua produção que ele foi grande cultor de formas, temas e estéticas variadas. Isso 

nos faz pensar numa espécie de plano de escrita, devidamente traçado, como se o intuito final 

fosse legar um panorama estético, em que é possível irmos do lirismo medieval à síntese 
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concretista que se anuncia pelos idos dos anos 1950, provável período de produção de 

Margem, publicado postumamente em outubro de 2010. 

Se tomarmos a análise feita por Barros et al (2010) de toda a produção lírica de 

Guilherme de Almeida, notaremos isso mais nitidamente. O poeta segue um caminho estético 

não-linear. A cada tempo, ele revisita o passado, volta ao presente, mas sempre imprimindo 

suas notas; trata-se de uma atualização. A mesma inclinação crepuscular e simbolista de 

Simplicidade (1912 – 1914)
10

, estará de volta em Você (1931). Em Suave colheita (1912 – 

1919) comparece o veio parnasiano ao lado do espírito romântico. Enquanto isso, em Era uma 

vez... (1921), Barros et al chamam a atenção para notas mais modernas, por exemplo, o tom 

coloquial e aspectos da cultura daquele momento, como as referências feitas à música e à 

dança, flagrantes em “Como essas coisas começam”
11

. Exemplo das notas modernas desse 

livro temos também no poema “Telefone”, cuja disposição dos versos lembra uma conversa 

hesitante e solta; o eu lírico telefona para alguém, mas somente nos é dado a conhecer o que 

ele diz, nunca a fala de seu interlocutor, a qual supomos a partir das do eu lírico: 

 

Pronto! Sou eu... 

  Bom dia! 
   Eu vou bem; e você? 

Leu os versos? Que tal? 

  Indiscretos, por quê? 

Os outros vão saber? Mas é isso justamente 
que eu quero... 

  Por quê não? Quero que tôda gente 

tenha inveja de mim. 
  Mas se faço questão 

de que saibam de tudo! 

  É claro: indiscrição 
em amor quer dizer vaidade... 

    Eu não seria 

capaz? 

 Diante de todos, sim! 
    Que eu não diria? 

Aposto! Que que diga? 

   Hein? 
    Com muito prazer... 

Ouça! 

 Há gente aqui perto; eu não posso dizer... 

(ALMEIDA, 1955, tomo III, p. 34 - 35) 

                                                
10 Consideramos o período de composição das obras, conforme traz a edição de Tôda a poesia (1955), de 
Guilherme de Almeida. Acreditamos poder vislumbrar melhor assim a variação estética, evidenciando o caráter 

múltiplo de sua poesia ao longo do tempo, numa sequência cronológica de produção. 
11

 No referido poema, encontramos menção ao jazz-band: “O jazz-band esgarçava o véu de uma doidice.” 

(ALMEIDA, 1955, p. 13). 
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O diálogo pelo telefone é ligeiro e coloquial, não havendo nenhum tipo de solenidade 

da parte do eu lírico. A maneira livre como o verso se organiza na página é outro fator 

preponderante a considerarmos, uma vez que a disposição das palavras gera a ideia de 

alternância de turnos de fala, demonstrando pelos espaços em branco o silêncio do eu lírico e 

o baixo nível de monitoramento do discurso, ou seja, o contexto em que a cena evocada pelo 

poema se passa é o da ambientação oral e cotidiana. Esse tipo de liberdade foi levado a cabo 

na década de 1950 com o movimento concretista, abrindo todos os espaços da folha em 

branco para o livre trânsito do verso. 

Além disso, a ausência da rima e a extensão do verso corroboram para a constatação 

de uma poesia essencialmente moderna, afinal, os modernistas não concebiam mais o poema 

condicionado a elementos formais estanques como aqueles ligados à metrificação ou à 

musicalidade. Portanto, Guilherme de Almeida demonstra nesse livro sua sintonia com as 

mudanças artísticas em marcha. 

Segundo Barros et al (2010), essa atmosfera coloquial com notas modernas é também 

perceptível em Acaso (1924 – 1928). Há ainda Poesia vária (1944 – 1947), livro no qual 

podemos vislumbrar o entrelaçamento de máscaras estéticas: a síntese dos haikais, um 

classicismo camoniano e a tradição trovadoresca. Uma década depois, Guilherme de Almeida 

retomará a tradição medieval em Pequeno romanceiro (1957), motivo da nossa pesquisa. Nos 

últimos anos da carreira do poeta, ele ainda nos legará outra obra, Margem, que não chegou a 

ver publicada. Guardada por anos em seu acervo, na Casa Guilherme de Almeida, em São 

Paulo, Margem só veio a público em 2010, reafirmando o caleidoscópio que foi sua obra, 

sobre a qual Marcelo Tápia escreve ao apresentar a dita publicação póstuma: 

 

assim como não deixara de cultivar a própria tradição da poesia ocidental e 

oriental, buscando nela constante fonte de renovação de sua própria 
atividade criadora, o poeta jamais ficou indiferente, como estes brevíssimos 

poemas provam, a novas possibilidades. […] este seu derradeiro conjunto de 

poemas dialoga nitidamente com a poesia mais concisa, construtivista, da 
vanguarda brasileira cujo movimento se iniciara em meados da década de 

1950: a síntese é absoluta; há procura constante e radical de economia de 

elementos, combinada à densidade de significação. (TÁPIA, 2010, p. 7 – 8) 

 

Em todo o livro, os poemas prezam pela associação entre letra e som, provocando com 

poucos recursos gráficos diferentes efeitos, buscando a máxima condensação inversamente 

proporcional à profundidade de sentido. Como Marcelo Tápia (2010) chama a atenção, o 

poema “Nós” exemplifica isso, pois o poeta estabelece um jogo fonético rico com apenas 
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quatro letras: 

 

Só no 

nosso 
sono  

somos 

sós: só 
nós, só 

sono. 

(ALMEIDA, 2010, p. 16) 

 

O recurso da economia de palavras aliado à extensão dos versos confere velocidade à 

leitura dos poemas, contribuindo nesse ponto também para a concisão de que falou Tápia 

(2010). Nesse sentido, citamos textos como “Crepúsculo”, “Símbolo”, “A que eu amo” e “Os 

românticos”. Leiamos este último: 

 

Míticos 

místicos, 
 límpidos 

 ímpetos, 

lívidos 
ídolos, 

 dignos 

 signos, 

líricos 
tísicos. 

 (ALMEIDA, 2010, p. 38) 

 

Notamos o poema organizar-se somente a partir de evocações, abrindo mão dos verbos, 

apostando na construção de imagens baseadas, a maioria delas, nos qualificativos. Por meio 

disso, o modernista elabora a ideia de poeta romântico, curiosamente construída em um 

percurso decrescente, começando com um adjetivo de carga positiva “Míticos”, findando com 

outro de significado negativo “tísicos”, o que evidencia duas margens, respectivamente: glória 

e queda. 

A fim de enriquecer o aspecto múltiplo observado por alguns estudiosos da obra de 

Guilherme de Almeida, passaremos à análise mais detida de sua Poesia, buscando os resíduos 

de outras épocas e culturas na obra do autor, de modo a conduzir a um aprofundamento das 

marcas estéticas ali contidas. 

Poemas em que notamos a presença de uma mentalidade romântica são os de Suave 
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colheita (1912 – 1919)
 12

, nos quais há uma ânsia de plenitude característica do período. 

Como sabemos, o Romantismo foi um movimento de proporções grandiosas, tendo 

alcançado as esferas mais elevadas da Filosofia ocidental do século XVIII, como afirmam 

Gomes e Vechi (1992). A sociedade daquela época encontrava-se em modificação, sobretudo 

no concernente à ciência; o mundo tornava-se cada vez maior e mais complexo, seguindo a 

linha de pensamento de Lukács (2000), para quem os homens mergulhavam cada vez mais na 

própria individualidade. Época marcada pelo egocentrismo, o eu avulta-se, trazendo consigo 

os questionamentos e as necessidades subjetivas mais recônditas. Assim, o homem deparou-se 

com a necessidade de repensar o mundo que o rodeava, e esse mundo exigiu dos filósofos as 

premissas lançadas do que ficou conhecido como Romantismo; um estilo de vida, acima de 

tudo (SILVA; SILVA, 2014), portanto, de arte e essencialmente filosófico. 

O indivíduo romântico surgido é, de modo geral, um ser inconformado com o mundo e 

suas convenções. Trata-se de um homem que não aceita as limitações impostas pela natureza; 

com um espírito colossal, não cabe neste mundo porque tudo é menor que seu ego, afinal o 

mundo como realidade é criação sua, de acordo com o pensamento de Fichte, explicitado por 

Heine (1991). Esse fenômeno é o que podemos chamar de avultamento do eu. Nas palavras de 

Gerd Bornheim: “A obsessão do romântico é sempre o absoluto, a totalidade.” (BORNHEIM, 

2008, p. 95). 

No entanto, alcançar esse estado de plenitude é impossível e, por isso, o poeta 

apaixona-se pela procura da procura, ou seja, resta-lhe conformar-se com a eterna e, desde 

logo, fracassada caminhada, pois a felicidade jamais o satisfará, tendo em vista que o “eu” 

poético é maior do que o próprio mundo, do que a própria natureza: 

 

O que, enfim, prepondera, como determinante do comportamento espiritual 

do poeta romântico, dando o acento impulsivo da sua sensibilidade conflitiva, 
é a aspiração do infinito, como anseio vago e indefinido — que a palavra 

Sehnsucht exprime — como indeterminação do desejo, amor da infinitude 

pela infinitude, e da procura pela procura, que transbordou na ironia da 
forma e da vida. (NUNES, 2008, p. 68) 

 

Portanto, ser romântico era buscar uma satisfação pessoal eternamente, mesmo 

sabendo não haver chances de encontrar a plena realização nessa empreitada. Porém, é essa 

frustração exatamente o motor do Romantismo, tendo em vista que, somente por meio dela o 

                                                
12  No processo de análise, não obedeceremos à cronologia historiográfica das escolas literárias. Das obras 

selecionadas para demonstrar a variedade do poeta, consideraremos a cronologia de produção e não de 

publicação. 
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poeta volta a criar outra obra, reiniciando o caminho da procura; e assim sucessivamente: 

sempre criando, buscando, desencontrando e recriando, por fim, em um ciclo interminável: “A 

poesia romântica é a poesia infinita.” (ABBAGNANO, 1984, p.168). 

Nas palavras de Benedito Nunes (2008): “Evasiva e evanescente, a aspiração ao 

infinito se identificou com a infinitude do desejo insatisfeito. (...) o artista romântico, erótico e 

sonhador, é, na acepção kierkegaardiana do termo, o homem do desejo.” (NUNES, 2008, p. 

68). O desejo de absoluto, sobretudo aquele almejado por meio da relação amorosa, estará 

presente em poemas de Guilherme de Almeida. O tom romântico é patente nos versos deste 

poeta, o que o aproxima, por consequência, do espírito dos oitocentistas, conforme afirma 

Maleval (2002). Vejamos “Os últimos românticos”: 

  

Deixas, enquanto o luar branqueia o espaço, 

pela escada de seda, o parapeito... 
E vens, leve e ainda quente do teu leito, 

como um sonho de tule, por meu braço... 

 

Somos o par mais poético e perfeito 
dos últimos românticos... Teu passo, 

cantando no jardim, marca o compasso 

do coração que bate no meu peito. 
 

Depois partes e eu fico. E às escondidas, 

sobre a volúpia verde das alfombras, 
minha sombra confunde-se na tua... 

 

Ah! pudessem fundir-se nossas vidas 

como se fundem nossas duas sombras, 
sob o mistério pálido da lua! 

(ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 151 – 152) 

 

Desde o início do poema, entrevemos a diafaneidade da figura feminina, alvo de 

desejo, representando a impossibilidade de alcançar algo por inteiro. O “tule”, tecido fino, 

encobre a mulher que se dirige para ele. Juntos compõem um “par perfeito”, expressão a 

denotar a plenitude dos seres ali em comunhão. A integração acontece de forma a sincronizar 

os passos da amada com os batimentos do coração do amante em: “[...] Teu passo/ cantando 

no jardim, marca o compasso/ do coração que bate no meu peito.” (ALMEIDA, 1955, tomo I, 

p. 152). Dá-se o encontro dos amantes, e numa simbologia erótica, surgem as alfombras 

cheias da volúpia de ambos, sobre a qual as sombras se confundem e integram-se na unidade. 

No entanto, a comunhão plena é impossível, porque sempre será momentânea. O 
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processo de união é interrompido, de repente, pelo verso seco: “Depois partes e eu fico [...]”, 

no qual se explicita a ideia de quebra da harmonia — quase — alcançada. É preciso 

conformar-se com a separação, com a desintegração da unidade, restando ao eu o lamento e o 

desejo da última estrofe, em que a fusão das sombras, sugerindo a fusão da vida de ambos, 

surge como solução para a felicidade plena e eterna, não mais momentânea como até então 

havia sido: “o amor romântico pretende aproximar-se da unidade absoluta dos amantes, da sua 

identificação no infinito” (ABBAGNANO, 1984, p.166): “Ah! pudessem fundir-se nossas 

vidas/ como se fundem nossas duas sombras” (ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 152).  

Nesses versos finais, entrevemos uma referência ao mito dos andróginos
13

, pois assim 

como os seres platônicos, os amantes do poema têm uma necessidade insaciável de estar 

juntos. Na verdade, para além disso, há o desejo premente de completa integração dos 

amantes como somente os andróginos puderam alcançar um dia: a fusão dos corpos. Isso 

constitui um resíduo mental interessante cujas suas bases estão à distância dos tempos 

clássicos, mas que voltara em pleno século XIX sob a forma da necessidade de plenitude a se 

alcançar no amor e foi resgatado pelo poeta modernista nos moldes vistos no poema analisado, 

como também em “Mary”, texto no qual a amada é essencial para o equilíbrio e a manutenção 

da plenitude — temporariamente — alcançada: 

 

Vivíamos ali como no fundo 
de um grande sonho de felicidade: 

uma porta fechada para o mundo, 

uma lâmpada acesa — que saudade! 

 
Mary tinha a alma leve, o olhar profundo, 

e era a moça mais linda da cidade; 

eu resumia a vida num segundo, 
como todo rapaz na minha idade. 

 

E era assim o nosso amor, na noite morta: 
como a lâmpada, ardente e sempre vivo, 

fechado ao mundo, como aquela porta... 

 

Mas, certa vez, na alcova ampla e deserta, 
Encontrei, silencioso e pensativo, 

a lâmpada apagada e a porta aberta! 

                                                
13 Está em O banquete, de Platão. O mito narra que no início dos tempos havia um terceiro sexo (o andrógino), 

de forma arredondada, possuindo quatro pés, quatro mãos e duas faces, compartilhando o mesmo pescoço e o 
mesmo corpo. Por tentarem escalar o Olimpo, Zeus enfureceu-se e resolveu separar os andróginos em duas 

metades. Após o castigo, as metades entristeceram porque precisavam da sua metade para serem plenas. Assim, 

lançaram-se na eterna busca da sua completude. A leitura do mito na íntegra pode ser feita através do link: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2279.  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2279
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(ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 157 –158) 

 

Nesse texto, o eu lírico vive em um mundo fechado com uma única aspiração, Mary. O 

mundo assim composto está completo para o eu poético, pois não está sujeito a interferências 

externas, tendo em vista a porta estar fechada. A existência dos amantes semelha a um sonho 

bom e feliz, estão satisfeitos com a realidade e o quase universo paralelo desfrutado. Contudo, 

já na primeira estrofe, a expressão memorativa interjetiva “— que saudade!”, indica uma 

mudança a ser anunciada pelo eu poético. Tomado pela lembrança, devaneia pelo que evoca a 

imagem da mulher amada e do amor vivido intensa e isoladamente: Mary tinha alma leve, era 

bela, o amor de ambos comparava-se à chama acesa e viva. Em meio ao escuro, a “noite 

morta”, o amor era a fonte de luz e vida: “como a lâmpada, ardente e sempre vivo”. Somente 

o mundo contemplado pela luz daquele amor era visível e interessava aos amantes. 

No último verso, rompe-se o enlace, a unidade. A lâmpada não está mais acesa, a 

escuridão que antes pertencia ao mundo lá fora, agora invadiu o interior da casa dos amantes. 

A porta aberta denota a partida de Mary e o consequente abandono em que o eu poético cai. 

O poema é dividido em dois momentos a girarem em torno de símbolos em oposição. 

O início do poema conota a presença da mulher amada, através da “lâmpada acesa” e da 

“porta fechada”. Ou seja, enquanto a chama arde e o universo dos amantes está protegido dos 

fatores externos, a relação amorosa goza plena felicidade; Mary está ao lado do eu lírico. 

Entretanto, ao final, os mesmos símbolos retornam em situação invertida, significando a 

partida, a ausência do ser amado: “Mas, certa vez, na alcova ampla e deserta/ Encontrei, 

silencioso e pensativo,/ a lâmpada apagada e a porta aberta!” (ALMEIDA, 1955, p. 158). 

Mary não está mais ali. 

Podemos considerar este poema circular, pois evoca de início o mundo pleno em que 

viviam os amantes e, para tanto, cita os elementos representativos de sua felicidade amorosa. 

Ao final, mostra-nos que a integração ruiu e novamente traz os símbolos do início, porém, sob 

perspectiva contrária. A composição circular de uma ideia a partir de símbolos como vemos 

nesse poema é barroca. Ao mesmo tempo em que expressou o desejo de unidade romântica, 

Guilherme de Almeida lançou mão de um recurso visivelmente conceptista, sintetizando nos 

mesmos símbolos significados opostos. Assim é que a lâmpada (acesa/ apagada), como a 

porta (fechada/ aberta) constroem uma dualidade de situações representando, respectivamente, 

a presença e a ausência de Mary. 

Em “Pelas estradas silenciosas” observamos a integração do homem com a natureza, 
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aspecto demasiado importante na estética romântica. Leiamos: 

 
Pelas estradas silenciosas 

andam sonhando os namorados... 

Cantam os anjos debruçados 
no céu; na terra, abrem-se as rosas... 

Andam sonhando os namorados 

pelas estradas silenciosas... 
 

Ó namorados, cautela, 

que os anjos podem chorar!! 
Ó namorados, cautela, 

que as rosas podem murchar! 

 

Pelo silêncio das estradas 
beijam-se os noivos, ao sol-posto... 

Tímida, a tarde esconde o rosto, 

e as nuvens, no alto, estão coradas... 
Beijam-se os noivos, ao sol-posto, 

Pelo silêncio das estradas... 

 
Cuidado, noivos, cuidado, 

que as nuvens vos podem ver! 

Cuidado, noivos, cuidado, 

que a tarde pode sofrer! 
 

Pelo sossego dos caminhos 

os namorados vão chorando... 
Piscam estrelas, namorando; 

cheios de paz, dormem os ninhos... 

Os namorados vão chorando, 

pelo sossego dos caminhos... 
 

Ó noivos, chorai baixinho, 

que as estrelas podem rir! 
Ó noivos, chorai baixinho, 

que os ninhos podem sorrir! 

(ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 153 – 154) 

 

Na primeira estrofe há um sentimento de completa harmonia em que a integração entre 

homem e natureza proporciona o equilíbrio. Enquanto os namorados sonham, os anjos cantam 

e as rosas se abrem. Os namorados estão em ligação efetiva com os planos terreno (rosas) e 

celeste (anjos). 

Porém, mesmo com a plenitude instaurada no início do poema, surgem indícios de 

como esse estado de coisas é inseguro, podendo romper-se a qualquer instante. Assim, na 

segunda estrofe, espécie de conselho, a voz do eu lírico surge profetizante: “Ó namorados, 
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cautela,/ que os anjos podem chorar!/ Ó namorados, cautela,/ que as rosas podem murchar!” 

(ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 154). A imagem das rosas que murcham leva-nos a associar o 

idílio dos amantes à passagem efêmera das coisas, coloca o estado de absoluta harmonização 

em alerta, podendo desfazer-se ao mínimo rumor e quebrar o silêncio das estradas. Por sinal, a 

associação entre rosas e efemeridade é recorrente em estéticas como a do Arcadismo e a do 

Barroco. 

Quanto ao silêncio das estradas, é rompido na penúltima estrofe, pois os namorados 

choram; a harmonia quebra-se quando a felicidade plena se esvai. Enquanto os namorados 

derramam o pranto, as estrelas namoram e os ninhos estão cheios de paz. A última estrofe 

arremata o que dissemos, enfatizando a ideia de desintegração, pondo homem e natureza em 

estados de espírito distintos, por meio da antítese entre choro e riso: “Ó noivos, chorai 

baixinho/ que as estrelas podem rir!/ Ó noivos, chorai baixinho,/ que os ninhos podem sorrir!”  

(ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 154).
 14

 

No plano dos recursos formais do texto encontramos uma curiosa organização de 

sextilhas, pois os doi s primeiros versos de cada uma delas se repetem como os dois últimos 

da mesma estrofe, porém na ordem inversa, contribuindo para a sua musicalização. No início 

da primeira estrofe, temos: “Pelas estradas silenciosas/ andam sonhando os namorados...”; ao 

final dela, o poeta retoma: “Andam sonhando os namorados/ pelas estradas silenciosas...”.  

As sextilhas são intercaladas por quadras que aproveitam recurso formal muito 

recorrente na lírica ocidental: o paralelismo, como define Moisés (2008), caracterizado pela 

manutenção do sentimento poético através da perpetuação de um ou mais versos com poucas 

alterações. No poema em discussão notamos: “Ó namorados, cautela/ que os anjos podem 

chorar!/ Ó namorados, cautela,/ que as rosas podem murchar!” (ALMEIDA, 1955, tomo I, p. 

154). Em toda a estrofe, a única modificação operada é a permuta do substantivo “anjo” por 

“rosa” e do verbo “chorar” por “murchar”. O sentido essencial da estrofe, por sua vez, 

permanece inalterado. 

Do livro Cartas do meu amor, composto entre 1921 e 1941, temos o poema “Cartas do 

encantamento”, do qual destacamos a terceira parte, a fim de corroborar o que dissemos no 

poema anterior. Aqui também homem e natureza compartilham a harmonia. Nada está fora do 

lugar, em um primeiro momento. O eu lírico recebe uma carta de sua amada, cujas linhas 

                                                
14 Vale lembrar que o estado de harmonia geral entre homens, seres e natureza é flagrante na estética árcade. Em 

um de seus sonetos, Bocage flagrou esse estado harmônico da natureza: “Ó benignas manhãs! tardes saudosas,/ 

Em que folga o pastor, medrando o gado” (BOCAGE, 2015, p. 36). 
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rememora saudosamente o passado amoroso dos dois e o estado de graça no qual se 

encontravam à época: 

 

III - fragmento 

 

Ela me escreve: 
“Meu amor, o dia é lindo! 

As cigarras estão cantando, estão tinindo 

nas folhas verdes, como guisos de ouro... E eu penso 
em ti, no nosso amor, neste desejo imenso 

de te ver, de te ouvir, de irmos os dois, sozinhos, 

sob este mesmo céu, pelos mesmos caminhos 
em que íamos, nas tardes limpas de novembro, 

esquecer nossa vida... Amor, como eu me lembro! 

[...] 

Mas... a tua alma partiu nos teus olhos cor de água... 
E eu fiquei debruçada em mim mesma, na mágoa, 

na angústia, na aflição, na tristeza, na dôr 

de ser só... Meu amor, meu amor, meu amor...” 
 

Beijo a carta. Olho em torno a tarde comovida. 

(Como brilha, através de uma lágrima, a vida!) 

(ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 22 – 23) 

 

A primeira estrofe lembra-nos de pronto o poema “Pelas estradas silenciosas...”, ao 

referir-se aos caminhos que seguiam pela tarde limpa e plena. Notemos que a natureza 

partilha do estado de ânimo dos amantes: “cigarras cantando”, “folhas verdes”. Tudo em volta 

está perfeito, havendo somente o desejo de esse estado de graça perpetuar-se: “[...] E eu 

penso/ em ti, no nosso amor, neste desejo imenso/ de te ver, de te ouvir, de irmos os dois, 

sozinhos” (ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 22). 

Porém, uma vez mais isso não será possível. A plenitude rompe-se, e o que resta são a 

angústia e a dor no tempo que jamais retorna. Como disse Gerd Bornheim: “Os românticos 

comprazem-se em sua insatisfação; podemos dizer que a satisfação consiste em permanecer 

insatisfeito e, portanto, nostálgico, eternamente saudoso.” (Bornheim, 2008, p. 95). 

Apesar disso, no poema em questão, o penúltimo verso aponta para uma ligeira 

esperança de integração uma vez mais entre o homem e a natureza: “[...] Olho em torno a 

tarde comovida.” (ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 23). A frágil esperança aludida é desfeita 

imediatamente, pois no verso seguinte, o eu lírico constata, através de sua lágrima, como a 

vida continua brilhante. O mundo é-lhe indiferente. 

Através dessa mostra de poemas, fica notória a presença de resíduos românticos na 

composição de Guilherme de Almeida. Assim também ocorre em outras produções, como em 
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Canções gregas (1921- 1922). Nesse livro o poeta revisita os campos clássicos da Grécia pelo 

viés de um lirismo árcade, tipicamente pastoril, louvando a natureza amena, os seres 

mitológicos, os animais e os jogos olímpicos. 

No poema “O domador”, o eu lírico assemelha-se ao mitológico Orfeu, cujo canto era 

capaz de sensibilizar feras e deuses: 

 

Tôdas as vozes amáveis da natureza 

moram no bojo da minha frauta. 
 

Eu recosto a cabeça 

ao tronco familiar desta árvore alta: 
e de dentro da cana rústica 

o meu sopro tira uma música 

que encanta o rio que corre 
como uma serpente mole, 

e faz dançar as estrelas 

como uma ronda de abelhas. 

E até 
esta pequena sombra, 

toda negra e malhada de sol, rola e tomba 

como um tigre doméstico a meus pés. 

(ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 13-14) 

 

A harmonização árcade surge pela contemplação amena da Natureza pelo homem. O 

indivíduo está integrado ao meio físico, pois os elementos lhe são familiares: “Eu recosto a 

cabeça/ ao tronco familiar desta árvore alta” (ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 13). Essa 

afinidade é tanta que chega ao ponto de na sua flauta habitarem os sons da natureza. Seu 

caráter órfico é confirmado quando, pelo sopro do instrumento consegue animar o rio, as 

estrelas e as abelhas. Seu canto submete até a sombra da árvore sob a qual descansa, fazendo-

a prostrar-se aos seus pés. A alegoria do tigre domesticado expressa ainda mais o poder 

transformador da lira, ou melhor, da frauta deste poeta. Se ele pode amansar as feras com o 

poder de seu canto, significa que tudo está subjugado à sua poesia. 

Nesse poema, chamou-nos a atenção, quanto ao aspecto formal, o modo como o poeta 

lançou mão do recurso da fiinda. Esse expediente técnico usado no Trovadorismo 

caracterizava-se por, ao final da cantiga, sintetizar em um ou dois versos o conteúdo cantado. 

No entanto, temos em “O domador”, espécie de fiinda ao contrário, pois a síntese é dada 

imediatamente no início do poema, servindo como mote a ser glosado. 

O livro traz referências diretas ao universo grego: faunos, ninfas, animais livres pelos 

campos, nomes gregos (Myroméris) e mitos como o de Orfeu no poema analisado, e o de 
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Narciso em “Era um Narciso louro...”. Tais elementos conferem à poética de Canções gregas 

nota marcadamente clássica, lembrando-nos do que fizeram os poetas árcades do século 

XVIII ao resgatar e inserir os valores greco-latinos na poesia brasileira. O pastor domador de 

Guilherme de Almeida semelha aos pastores árcades por sua integração harmônica com o 

cenário natural descrito no poema. Leiamos ainda “A arte de Amar”, em que essa ideia será 

retomada: 

 

Olha aquela fonte agitada: 

[...] 
Pela bôca múltipla das águas, aquela 

fonte, um dia, falou-me assim: — “Modela 

“por mim o teu amor! E que êle tome, como 

“eu tomo, 
“a cor do leito em que dorme; 

“e seja vário e multiforme 

“para que se amolde e caiba, 
“como a água cabe, em qualquer vaso; e que êle cante 

“constantemente, como eu canto, um canto verde; 

“e que êle mate qualquer sede; 

“e que êle saiba 
“possuir a sua amante 

“inteiramente, envolvendo-a como a água envolvendo 

“o corpo da deusa ligeira que se atreve 
“a banhar-se, e que, em minha mão líquida e móvel, 

“ainda fica mais leve!” 

(ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 31-32) 

 

O título do poema se coaduna ao conteúdo, pois o eu poético recebe instruções 

amorosas das águas que correm diante dele e convocam-no a observar como elas se amoldam 

aos diferentes leitos em que se encontram: verde se há musgos, prata se há areias e cascalhos, 

ouro se houver folhas amarelecidas depositadas no fundo do leito. É a própria fonte que 

convoca o poeta a espelhar seu amor nesse modo de ser. 

A exemplo do soneto de Bocage “Olha, Marília, as flautas dos pastores”, o poema de 

Guilherme de Almeida traz a ideia de que o amor entre os humanos deve esmerar-se nas 

virtudes da Natureza. O amante de Marília chama-a para contemplar o campo e os seres em 

festa. Em determinado ponto, mostra à amada os Amores beijando-se, e isso deve incitá-los a 

fazer o mesmo. Na natureza, segundo a estética árcade, está o modelo amoroso. 

Por sua vez, em Poesia vária (1944 – 1947) estão reunidos diferentes livros, entre eles, 

Cancioneirinho, no qual a lírica bem ao estilo trovadoresco ganhará nova inflexão, ao ser 

recriada pelas mãos desse artífice do século XX. 
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Quando se fala em Trovadorismo, remetemo-nos prontamente ao idos do século XIII e 

às regiões da Ibéria, pois foi nesse período e nessa região que se desenvolveu o estilo artístico 

em referência. O Trovadorismo caracterizou-se como um período de florescimento da 

literatura ocidental em que foram desenvolvidas técnicas as quais os poetas não hesitaram em 

passar adiante, como os paralelismos, os encadeamentos, os leixa-pren, entre outros. Falar 

dessa estética literária é falar do modo de vida do povo ibérico, uma vez que esse tipo de 

literatura tem suas raízes entranhadas na oralidade e, portanto, no cotidiano simples do 

homem camponês do medievo, conquanto, posteriormente a lírica trovadoresca tenha 

conquistado os palácios e, com isso, tornado-se produto refinado da nobreza, conferindo 

grande reconhecimento aos que a cultivavam. 

O fato é que essa tradição literária medieval alcançou tamanho desenvolvimento 

técnico e temático que sobreviveu através das gerações. Por isso, é possível em um período 

como o Modernismo brasileiro do século XX, ainda encontrarmos vestígios dessa prática 

longínqua, como depreendemos do artigo “O modernismo luso-brasileiro a um passo da Idade 

Média”, de Elizabeth Dias Martins, ao longo do qual a autora comprova por diversos textos e 

escritores do período a permanência de resíduos mediévicos na escrita modernista.  

 

Entre os brasileiros Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes 
e Murilo Mendes encontramos algo em comum, que é a manifestação do 

medievalismo a partir dos títulos de poemas que escreveram. Em suas obras 

sobejam “canções”, “cantigas”, “cantares”, “barcarolas”, “baladas”, 
“rimancetes”, “romances” e “rimances” [...]. 

Além dos designativos dos títulos, outros elementos aparecem nos poemas 

em questão, a exemplo da presença do eu-poético feminino em poemas 
masculinos, do paralelismo, da fiinda, da confissão da coita d’amor tendo 

por interlocutores os elementos da natureza; enfim, os poetas referidos 

lançam mão de muitos outros recursos definidos e empregados desde a Idade 

Média. (MARTINS, 2004, p. 04) 

 

Por seu turno, Roberto Pontes incursiona especificamente pela lírica de Cecília 

Meireles e identifica uma gama variadíssima de elementos indubitavelmente medievais, tanto 

de cunho técnico como temático: 

 

Deste repertório técnico posto à disposição dos trovadores durante a época 

que Segismundo Spina consagrou com o belíssimo sintagma “madrugada das 

formas poéticas (SPINA, 1982/2002), serviu-se sem cerimônia e 

competentemente Cecília Meireles, sendo flagrantes suas incursões pela 
terza rima, que tanto é trovadoresca quanto dantesca; pelo uso freqüente do 

leixa-pren quer rigorosa ou modificadamente [...]; do vocativo de serviço 
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amoroso [...]; do romanceiro [...]; de albas; de sonetos; e de muitos outros 

recursos que os trovadores legaram aos poetas seus sucessores. (PONTES, 

2005, p. 401) 

 

Da mesma forma, reconhecemos a presença de elementos temáticos e formais que 

remontam à tradição medieval do Trovadorismo em Cancioneirinho (1955), de Guilherme de 

Almeida. As referências às formas medievais já começam pelo título, que está relacionado a 

coletâneas cuja função consiste em reunir a produção poética de determinada época como 

forma de não perder, através do registro escrito, o que, por vezes, estava somente na oralidade. 

Guilherme de Almeida, no entanto, não reúne nesse livro composições do povo ou 

esparsas, de outros artistas, mas suas próprias. A referência ao gênero talvez esteja no fato de 

cada poema do livro ter como epígrafe uma canção trovadoresca. Assim, a impressão é de se 

folhear um cancioneiro de fato, pois a cada página, encontramos o mesmo universo temático, 

a mesma atmosfera lírica da encontrada nas páginas dos diversos cancioneiros que a 

medievalidade legou ao mundo. 

Para comprovarmos isso, leiamos o poema “Eu, esquecido”: 

 

Eu, esquecido! 

Como vivo só chorando 
Por um passado 

Que vou recordando! 

Muito esta vida 
Me custa a mim ser vivida! 

 

Eu, esquecido! 

Como vivo só morrendo 
Por um passado 

Que vou revivendo! 

Muito esta vida 
Me custa a mim ser vivida! 

(ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 203 - 204) 

 

Nesse poema, há dois evidentes recursos técnicos caros ao Trovadorismo galaico-

português: o paralelismo e o refrão. O primeiro dá-se pela manutenção da ideia central dos 

versos, em que o sentimento poético mantém-se “inalterado ao longo das estrofes e, para 

exprimi-lo, [o poeta recorre] às mesmas expressões, apenas utilizando sinônimos nas rimas” 

(MOISÉS, 2008, p. 31). No caso desse poema, a ideia gira em torno da lamentação do eu 

lírico acerca das lembranças de que não consegue desvencilhar-se e que, por sua vez, o 

consomem. O paralelismo, nesse poema, ocorre entre os seguintes grupos de versos: “1- Eu, 
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esquecido!/ Como vivo só chorando/ Por um passado/ Que vou recordando!” (ALMEIDA, 

1955, tomo IV, p. 203) e “2- Eu, esquecido!/ Como vivo só morrendo/ Por um passado/ Que 

vou revivendo!” (ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 204). Quanto ao refrão, podemos reconhecê-

lo nos versos: “Muito esta vida/ Me custa a mim ser vivida”, pois se mantêm sem alteração, 

sendo retomados duas vezes; uma ao final de cada estrofe. 

Sobre o tema, ainda do mesmo poema, podemos dizer que se trata de um eu lírico que 

possui lembranças de um passado, as quais o consomem, pois à medida que ele se rememora, 

derrama-se em prantos, pois ao revivê-lo, sente-se ir morrendo. Portanto, ter perdido esse 

passado, que nos parece tratar-se de alguém amado, é doloroso. A ausência do ser amado 

chega a impedir que o eu lírico viva plenamente, a ponto de ele expressar: “Muito esta vida/ 

me custa a mim ser vivida!”. 

O tema e a essência desse poema são os mesmos que encontramos em “Ai eu coitada, 

como vivo em gram cuidado”, cantiga trovadoresca, de autoria atribuída a D. Sancho I, cujos 

versos iniciais acompanham o poema de Guilherme de Almeida como epígrafe. Observemos a 

cantiga transcrita integralmente, a fim de fazermos algumas comparações com o poema 

referido: 

 

Ai eu coitada, como vivo em gram cuidado 
Por meu amigo que hei alongado; 

Muito me tarda 

O meu amigo na Guarda. 
 

Ai eu coitada, como vivo em gram desejo 

Por meu amigo que tarda e nom vejo; 
Muito me tarda 

O meu amigo na Guarda.
15 

 

 A técnica composicional de ambos os poemas é a mesma. Notemos que, na cantiga de 

D. Sancho I, há o uso do paralelismo entre os grupos de versos: “1- Ai eu coitada, como vivo 

em gram cuidado/ Por meu amigo que hei alongado;” e “2- Ai eu coitada, como vivo em gram 

desejo/ Por meu amigo que tarda e nom vejo”. Há também o uso do refrão: “Muito me tarda/ 

O meu amigo na Guarda”, que aparece ao final de cada estrofe. 

 Em outro poema do autor paulista, “Destino”, encontraremos novamente o uso do 

refrão compondo os dois últimos versos de cada estrofe, bem como evidenciaremos o uso do 

                                                
15

 Cantiga retirada do site da Universidade Nova de Lisboa, www.cantigas.fcsh.unl.pt. Referência completa na 

bibliografia. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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leixa-pren, que retoma o último verso de uma cobla, excetuando-se o refrão, e inicia com esse 

verso sem alterações, a próxima cobla. Vejamos: 

 

Fechei-me na paz do meu coração 

e cercaram-me as ondas da inspiração: 

e eu entendendo o meu destino, 
e eu entendendo o meu destino... 

 

Estando fechado dentro de mim, 
cercaram-me os sonhos que são sem fim: 

e eu entendendo o meu destino, 

e eu entendendo o meu destino... 
 

E cercaram-me as ondas da inspiração: 

e não sei sair do meu coração: 

 e eu entendendo o meu destino, 
 eu entendendo o meu destino... 

 

Cercaram-me os sonhos que são sem fim, 
e não sei sair de dentro de mim: 

e eu entendendo o meu destino, 

e eu ententendo o meu destino... 
 

E não sei sair do meu coração: 

morrerei sòzinho de solidão: 

e eu entendendo o meu destino, 
e eu entendendo o meu destino... 

 

E não sei sair de dentro de mim; 
morrerei feliz por morrer assim: 

e eu entendendo o meu destino, 

e eu entendendo o meu destino... 

(ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 237 - 238) 
 

Notemos a retomada do segundo verso de cada estrofe para iniciar duas à frente. 

Assim, o segundo verso da primeira quadra iniciará o terceiro grupo de versos: “E cercaram-

me as ondas da inspiração:/ E não sei sair do meu coração:/ E eu entendendo o meu destino,/ 

E eu entendendo o meu destino...” (ALMEIDA, 1957, tomo VI, p. 238). E assim, o segundo 

verso da segunda estrofe será o primeiro da quarta, bem como o segundo verso da terceira 

será o primeiro da quinta. Além dos recursos técnicos medievais, encontramos resíduo de 

outro momento literário nesse poema: o ensimesmamento do eu, que caracterizou a poesia de 

alguns autores do Classicismo, em que o eu poético entra em conflito com sua própria 
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interioridade, mergulhando em si mesmo, como encontramos em Bernardim Ribeiro
16

. Mário 

de Sá-Carneiro, modernista tal qual Guilherme de Almeida, durante o Modernismo português 

também mergulhou tão profundamente no próprio eu que isso o levou à própria anulação pela 

desintegração, como frisou Roberto Pontes em seu O jogo de duplos na poesia de Sá-

Carneiro (2012)
17

. 

Em “Destino” o eu poético está fechado em sim mesmo. A princípio, esse fechar-se 

denota uma consciente tomada de atitude: “Fechei-me na paz do meu coração”, pois o poeta 

busca “inspiração”, que o acomete logo em seguida. Porém, o eu se fecha de tal maneira a não 

ser mais capaz de encontrar o caminho de volta, como explicitado nos versos: “E não sei sair 

do meu coração”; “E não sei sair de dentro de mim”. Ele se perdeu no próprio eu, restando-lhe  

a angústia: “Morrerei sozinho de solidão”, seguido da conformação de seu destino. 

O poeta modernista expressa em uma roupagem técnica medieval o aflitivo 

ensimesmamento com versos decassílabos marcadamente clássicos. Eis, portanto, mais um 

fragmento de espelho a adicionarmos ao caleidoscópio estético de Guilherme de Almeida, 

contribuindo para a constituição de imagens cheias de cores e formas variadas, mas que 

convergem na harmonia e no trato a elas. A esse campo de cores falta agora acrescentar o 

verde e o amarelo da brasilidade, que compõem também a obra do poeta. Ele, modernista 

exemplar da pluralidade estética, não poderia deixar de lado um dos temas de maior 

significação daquele período: a reflexão da identidade brasileira. 

Nesse campo, podemos citar, sem sombras de dúvida, três obras: Meu (1922 – 1923), 

Raça (1925) e Acalanto de Bartira (1954), nas quais encontramos a consciência da formação 

do povo brasileiro através da miscigenação e da identificação do homem com a natureza 

peculiar do Brasil: a nacionalidade presentifica-se nos poemas de tais livros, trazendo à tona o 

povo e a natureza brasileiros. As três composições complementam-se. Em Meu, temos a 

exuberância exótica da natureza tropical e rica. Raça trata da formação do povo, a partir de 

uma concepção tríptica, em que três raças amalgamam-se, formando um povo etnicamente 

                                                
16 É um exemplo o poema “Vilancete”, do qual extraímos as passagens: “Entre mim mesmo e mim/ não sei que 

se alevantou,/ que tão meu imigo sou.// Uns tempos, com grande engano, vivi eu mesmo comigo,/ Caro custa 

desengano/e pois me este não matou/ quão caro me custou [...]”. (Disponível em: 

https://lusografias.wordpress.com/2012/07/24/bernardim-ribeiro-vilancete/). 

17 Segundo Roberto Pontes, a modernidade potencializou um estado de espírito fragmentário em gestação desde 

o Romantismo. Mário de Sá-Carneiro, poeta modernista da Geração de Orpheu, cultivou uma poética intimista 

expressamente esquizofrênica, na qual entrevemos um eu poético esfacelado: “É com a geração de Sá-Carneiro 
que se opera a adoção de uma mentalidade valorizadora da fratura, cujas consequências estéticas imediatas são a 

fragmentação em texto e o desdobramento da personalidade autoral. Com ela, há um processo de desconstrução 

— até mesmo da identidade dos escritores, o qual redunda no processo de despersonalização bastante conhecido 

— que é a marca distintiva e primordial dos integrantes de Orpheu. (PONTES, 2012, p. 28-29) 

https://lusografias.wordpress.com/2012/07/24/bernardim-ribeiro-vilancete/
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compósito: o europeu que atravessando os mares encontra o nativo destas terras e, mais tarde, 

o negro africano faz surgir uma etnia própria em que Darcy Ribeiro viu uma “transfiguração 

étnica” (RIBEIRO, 1995, p. 257) “mestiça e tropical” (RIBEIRO, 1995, p. 455): 

 

[...] 

Há uma encruzilhada de três estradas sob a  

minha cruz de estrêlas azuis: 
três caminhos se cruzam — um branco, um verde 

e um prêto — três hastes da grande cruz. 

E o branco que veio do norte, e o verde que veio  

da terra, e o prêto que veio do leste 
derivam num novo caminho, completam a cruz 

unidos num só, fundidos num vértice. 

Fusão ardente na fornalha tropical de barro vermelho, 
cozido, estalando ao calor modorrento 

dos sóis imutáveis [...] 

(ALMEIDA, 1957, tomo IV, p. 197) 

 

Acalanto de Bartira já se inicia com a ideia de miscigenação. A voz poética embala o 

filho na rede, cujo pai viera do mar e entrara em contato com a terra: trata-se do encontro 

entre o colonizador europeu e a gente nativa. No caso deste poema, Guilherme de Almeida 

enfatizou a formação específica de São Paulo, tendo inclusive escrito o texto para a 

comemoração dos 400 anos de fundação da cidade. 

Assim como ocorre no romance Iracema, de José de Alencar, em que Moacir 

simboliza o primeiro miscigenado, resultado do amor entre a índia e o europeu Martim, no 

poema de Guilherme de Almeida, Bartira embala o primeiro fruto de um novo povo, como 

está explícito na epígrafe: “Em Santo André da Borda do Campo, na oca patriarcal de torreão 

e palha, enquanto João Ramalho corre o campo e a serra, Bartira, sua mulher, embala, na rêde, 

o sono do filho: o primeiro de uma nova raça.” (ALMEIDA, 1957, tomo VII, p. 141).  

Na sequência, várias são as representações desse processo de miscigenação, as quais 

Bartira entoa no seu embalar: 

 

Rola nas ondas de meu seio, 

como teu pai na onda em que veio. 

Dorme, meu filho feito de mar e feito de terra: 
Branco e moreno, de espuma e de chão, de além e 

      [aquém-serra! 

(ALMEIDA, 1957, tomo VII, p. 142)  

 

Em Meu, três poemas abrem significativamente a obra, desempenhando o papel de 
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anunciar a lírica a caminho. No “Prelúdio 1” encontramos a natureza variada em exibição e a 

sensação do clima tropical na sinestesia com que conclui o verso: “Os pássaros coloridos e as 

frutas pintadas/ na transpiração abafada da floresta” (ALMEIDA, 1955, tomo VI, p. 123). No 

mesmo poema, a identificação do eu com a natureza brasílica é evidenciada nos últimos 

versos: “êste grande ócio verde, isto tudo, isto tudo/ que um deus preguiçoso e lírico me deu,/ 

se não é belo é mais do que isso – é MEU.” (ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 123). O “Prelúdio 

2” é uma exortação em que o eu poético convida o estrangeiro a contemplar as palmeiras sob 

as quais está sentado, a compor um poema que nasce da integração entre ele — o poeta — e 

os elementos indicadores da brasilidade: 

 

Como é linda a minha terra! 

Estrangeiro, olha aquela palmeira como é bela: 
[…] 

                             E na sombra redonda 

sôbre a terra quente... 
                            (Silêncio!) 

                            … há um poeta. 

(ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 124) 

 

É interessante notar o reaparecimento da palmeira, símbolo nacional do Romantismo, 

no poema “Tarde”
18

, entretanto, com tratamento mais realista do que o dispensado pelos 

poetas do século XIX. O autor de Meu ironiza os célebres versos da “Canção do exílio”, de 

Gonçalves Dias. Nas palmeiras modernistas de Guilherme de Almeida não há sabiá porque se 

trata de uma natureza bela e exótica, mas degradada pelas queimadas. 

No “Prelúdio 3” a natureza brasileira será revelada através da “frauta de Pan”. 

Encontrando-a, o poeta cantará todas as coisas de sua terra e, para um grande sarau, ele 

convida seu interlocutor a aproximar-se: 

 

Eu achei na minha terra a frauta de Pan. 

Vem ouvir cantar a avena pagã 
na ventania 

que encanada entre os barrancos assovia. 

[…] 
e conta histórias de bruxas nas casas de telha vã. 

Eu achei a frauta de Pan. 

(ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 125) 

 

                                                
18 Cf. nota 8. 
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As “histórias de bruxas” são o anúncio deste outro aspecto de brasilidade, também 

explorado em “Mandinga”, poema em que o universo dos feitiços aparecerá em meio à noite e 

às árvores das florestas na escuridão, denotando um aspecto negro integrante da etnia mestiça 

de que Darcy Ribeiro (1995) falou. 

Outros “tesouros” poderão ser encontrados em “Casa de jóias” e em “Danças”. Neste 

último, o ritmo preencherá os versos com graça e leveza. Neles, mais uma vez, a natureza 

brasileira mostra-se integrada ao homem e à cultura, como se tudo tivesse surgido das 

sensações que a terra permitiu ao homem perceber. O passo do maxixe é marcado pelo coaxar 

dos sapos e pelo vento “frouxo”, enquanto o samba “rebenta/ retumba/ rebomba” (ALMEIDA, 

1955, tomo IV, p. 168), entontecendo os pirilampos. 

Mas essa paisagem pode alterar-se pela modernização da vida nas cidades. Em 

“Pianola”, a eletricidade devora a primitividade natural da terra. O progresso com seus postes 

e fios invade a paisagem, conferindo à lua os atributos da energia elétrica: 

 

Uma última saudade arranha 
o silêncio coagulado do bairro discreto. 

A lua como uma imensa aranha 

estica entre dois postes cinco fios retos 

onde as estrêlas pousam como notas musicais. 
Eletrificação de tristezas ancestrais. 

 

E sob o luar voltaico da cidade niquelada 
esfarela-se a eterna 

a velha alma latina triturada 

na engrenagem moderna. 

(ALMEIDA, 1955, tomo IV, p. 184 – 185) 

 

Um ponto interessante neste poema é a presença de aspectos futuristas, mas 

incialmente não é um Futurismo agressivo, propagador da destruição e de louvor à tecnologia 

puramente pelo progresso industrial. Trata-se de uma integração entre a modernização da urbe 

e a natureza primitiva da São Paulo do início de século XX. Modernidade e natureza 

convivem quase artisticamente, embalando a cidade ao som do silêncio — a pianola tocada 

pelas estrelas e pela lua voltaica nos fios elétricos. Apenas ao final do poema surge o espírito 

nefasto da vanguarda a que nos referimos, pois a “velha alma latina”, analogia à tradição, ao 

passado, é devorada pela modernidade. Eis o Brasil futurista de Guilherme de Almeida. 

Como vemos, Meu juntamente a Raça e Acalanto de Bartira joga matizes verdes e 

amarelos no caleidoscópio onde vislumbramos a produção do poeta paulista esteticamente 
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multifacetado e vai ao encontro do que Roberto Pontes (2012) chamou de “residualidade 

estética complexa”. Sua obra não obedece a nenhum rigor estético; representa muito mais 

toda a variedade que o Modernismo permitiu, a partir do ideal de liberdade criativa. É esse 

completo domínio sobre as formas e temas o ponto de maior relevo na produção do poeta 

modernista. Conciliar tantas vertentes para construir sua poética é o que faz de Guilherme de 

Almeida um dos maiores do Modernismo brasileiro: 

 

o poeta foi um virtuoso da língua, cujos valores explorava segundo a 

orientação que lhe apetecesse, quer reproduzindo o clima dos romances 
populares de Portugal, quer se valendo do diapasão camoniano, quer 

evocando a poesia grega em seus versos, ou mesmo adotando formas 

parnasianas, simbolistas ou modernas, tanto em composições medidas como 

em versos livres. (BARROS et al, 2010, p. 22) 

 

Portanto, nossa tese demonstra-se plausível, quando afirmamos ter sido o aspecto 

múltiplo de sua obra a maior modernidade do poeta. Por isso, passamos a olhar para a sua 

poesia, a partir do viés residual, uma vez que, cultivando tantas estéticas e de modo sempre 

renovador, o modernista possibilitou a persistência de elementos próprios de cada época de 

onde ele tirou a sua lírica. Nos exemplos trabalhados até aqui, é notável a presença de um 

modo de pensar e compor ora romântico, ora modernista, ora trovadoresco. Na linha medieval 

surge Pequeno romanceiro (1957), do qual trataremos mais detidamente, rastreando os 

resíduos medievais evocados no conjunto de romances. Entretanto, antes de tudo, é necessário 

tecer algumas considerações acerca do romance medieval, a fim de compreender melhor este 

modo poemático. Visamos, com isso, discutir a natureza desta forma poética para melhor 

entendimento do Pequeno romanceiro. 

 

2. O ROMANCE 

 

Neste capítulo, teceremos algumas considerações acerca do romance de tradição oral 

mediévico, com vista a apresentar de modo mais detalhado o modo poemático de raízes 

medievais cultivado na obra de Guilherme de Almeida, especificamente em Pequeno 

romanceiro (1957). Com isso, cremos proporcionar subsídios elementares para o melhor 

aproveitamento das análises a que procederemos no capítulo seguinte. 
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2.1. Quem bate á minha porta, Quem bate? Oh! quem 'stá ahi?
19

 – apresentação do 

romance oral da tradição 

 

Ao falarmos em “romance”, uma das primeiras ideias que pode nos vir à mente é o 

texto ficcional em prosa, de enredo complexo e relativamente longo, cujo auge se deu por 

volta do século XIX, com as maiores escolas estéticas que a literatura ocidental já conheceu: 

Romantismo e Realismo. Essa imediata associação deve-se ao fato de essa ser a forma 

representativa de nossa época. Ela é a que goza de maior prestígio porque a prosa narrativa 

adequou-se às necessidades do homem. 

Entretanto, o romance de que desejamos tratar em nosso trabalho refere-se às 

narrativas orais de tradição medieval, nascidas do povo, nas quais encontramos as histórias 

contadas para o divertimento, para a distração do trabalho e até mesmo para preservar a 

memória histórica. Muitas dessas narrativas teriam vindo, segundo estudiosos da área, das 

canções de gesta, cujo objetivo era difundir, por meio de textos cantados, os feitos de reis e 

cavaleiros em guerras travadas. 

As narrativas foram denominadas romance, antes de tudo, porque eram vazadas na 

língua vulgar, uma variação do latim culto, usada pelo povo. Com o tempo, devido à presença 

do recurso rímico, surge a denominação “rimance”, uma explícita aglutinação entre os dois 

termos. Para Faria Júnior, isso teria acontecido por volta do século XV: “Ao que parece, é 

apenas com a entrada de cantos assonantados, de matiz popular, na Corte castelhana, na 

segunda metade do século XV, que o vocábulo ‘romance’ passa a denominar um tipo 

relativamente específico de texto literário.” (FARIA JÚNIOR, 2009, p. 8). 

Sobre o assunto, Aguiar e Silva (1976) e Maleval (2002), respectivamente, também se 

posicionaram: 

 

Na Idade Média, o vocábulo romance (espanhol romance, francês romanz, 

italiano romanzo) designou primeiramente a língua vulgar, a língua românica 

que, embora resultado de uma transformação do latim, se apresentava já bem 

diferente em relação a este idioma. (AGUIAR E SILVA, 1976, p. 250) 
 

o termo romance  (do adv. latino romanice, derivado de romanicu-) fora de 

início usado para designar a língua vulgar, oposta à língua culta que era o 
latim; depois, a língua derivada da latina; e, finalmente, a língua vernácula. 

Mas, como muitas narrativas eram na Idade Média escritas em romance, o 

termo tomou o sentido de “conto”, de “romance de aventuras”, muitos deles 

                                                
19 Do romance “Bernal-Francez”. (BRAGA, 1982, tomo II, p. 36). Cf. referência completa na bibliografia. 
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em versos, promovendo a contaminação dessa palavra com rima, resultando 

o termo sinônimo rimance. (MALEVAL, 2002, p. 19) 

 

Sendo assim, sempre que nos referirmos aos romances da tradição, faremos menção 

aos textos produzidos entre os séculos XIV e XV na Península Ibérica, na língua romance, e 

que, pela força de seus temas e de sua difusão oral em território ibérico, nos territórios das 

colônias portuguesas e espanholas, enraizou-se nas diversas culturas, aclimatando-se e aí 

formando vastos repertórios que se perpetuam até aos dias atuais. 

Segundo Pere Ferré (2000), não há consenso para a definição pátria do romance, ou 

seja, de onde ele proveio. Correntes de investigação do século XIX chamadas “românticas”, 

preconizaram a anterioridade dos romances às canções de gesta. Para Menéndez Pidal, no 

entanto, foi a partir delas, passadas por releituras e tendo ganhado outros contextos, que o 

modo poemático romancístico tomou corpo: “El primitivo romance no es nada más que un 

pequeño fragmento de un cantar de gesta” (PIDAL, 1936, p. 8). Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos (1934), por seu turno, também admitiu possível participação das canções de 

gesta na formação dos romances. 

Como Pere Ferré (2000) explica, algumas cenas dessas canções fixavam-se na 

memória do público dado o teor emotivo nelas contido e, assim, passavam a ser repetidas pelo 

povo, que conferia a certos episódios vida própria e independente ao longo dos séculos. Tais 

excertos seriam o que hoje denominamos de romance. 

Há muito tempo, portanto, tem-se tentado fixar as origens desse modo poemático. 

Dois pontos de vista dividiam as opiniões. De um lado, a visão romântica atribuía ao povo o 

papel de autor desses romances, o que tornaria impossível identificarmos data, nome ou lugar 

de um ou outro texto. De outro, havia a visão positivista, a qual objetivava traçar as vias 

percorridas pelos textos, no sentido inverso, até chegar a um autor. Para os pesquisadores de 

tendência positivista era inegável que os textos tivessem data e nome bem definidos. Por 

algum tempo Menéndez Pidal partilhou da hipótese positivista, mas, como vemos em Dias e 

Reis (1998), a posição desse mestre vai modificar-se, reconhecendo o povo como o autor que 

cria e transforma o texto a todo instante: “vê nos romances uma poesia de tipo tradicional, de 

caráter coletivo, que vai sendo repetida de boca em boca, mas não numa repetição meramente 

passiva.” (DIAS; REIS, 1998, p. 234). 

Com esse posicionamento, Pidal elabora a ideia de um “autor legião”. Esse termo 

admite como legítima não apenas a criação como a transformação do texto por parte do povo. 

Assim, uma vez que cada versão é um novo texto, estaríamos diante de múltiplos autores ao 
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mesmo tempo não identificáveis, pois anônimos em tempos e espaços diversos. 

Em relação ao problema da autoria, Almeida Garrett afirmava o romance como 

propriedade do povo em cuja memória ele fora encontrado. Eram composições nascidas 

anonimamente e, em geral, em tempo remoto: 

 

Poucas coisas mais bonitas tem o romanceiro popular da nossa Península. 
Onde nasceu, não sei; mas as coleções castelhanas não o trazem. A questão 

porém de se uma composição destas foi nesse ou naquele reino de Espanha, 

além de ser mui difícil de resolver, é de bem pouca importância, O que é 
verdadeiramente antigo e popular, o que foi obra do trovador ou do 

menestrel, nasceu talvez em Catalunha ou em Valença, talvez em Portugal ou 

em França, ou em Leão ou em Castela: quem sabe? Viajou e peregrinou com 

a harpa ou com a viola do cantor que o compôs ou que somente o aprendeu 
de côr: espalhouse por essas terras de diferentes dialectos que mais ou menos 

tiveram de o traduzir para o conservar na tradição de seus povos. E hoje, há 

muitos séculos a esta parte, quem pode dizer onde foi composto o romance 
que nesta ou naquela província se encontra? É daquela onde foi achado. 

(GARRETT, 1963, vol II, p. 227) 

 

Pere Ferré (2000) também nos chama a atenção para Menéndez Pidal, que vai mais 

longe, levando a cabo a expressão “autor legião”. O espanhol sugere encararmos os romances 

ibéricos
20

 como um todo, a expressão de um Romanceiro Pan-hispânico. 

Os pesquisadores portugueses Dias e Reis (1998) acentuam esse olhar sobre o 

patrimônio do romanceiro ao lançar a hipótese de um intercâmbio cultural intenso entre 

Portugal e Castela. Para eles, 

 

Os romances devem ter entrado em Portugal por via da proximidade com o 
reino vizinho e dos grandes contactos entre eles existentes. Viajavam com os 

homens, dos mais humildes aos escalões mais elevados da sociedade; 

franqueadas lhes foram as portas da corte, gozaram da simpatia dos 
monarcas e dos seus servidores. (DIAS; REIS, 1998, p. 239) 

 

Alguns estudiosos creditavam a Portugal ou Espanha a propriedade dos romances pela 

presença de traços de uma ou outra língua. Mas a isso também os pesquisadores estão atentos, 

mostrando que o bilinguismo seria perfeitamente normal, haja vista a referida proximidade 

histórica entre os reinos ibéricos. A Ibéria, desde sempre, fora toda ela uma enorme fronteira, 

e como tal, estava passível dessa mescla cultural própria de regiões limítrofes. Portanto: 

                                                
20 E naturalmente os romances brasileiros, tendo em vista serem uma continuação da tradição ibérica trazida pelo 

processo de colonização: “Trazido para terras brasileiras, inicialmente pelos colonizadores portugueses do século 

XVI no momento do apogeu do romance tradicional em toda a Península [...]” (ALCOFORADO; ALBÁN, 1996, 

p. 13) 
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Muitos dos [romances] que se cantavam eram património peninsular, 
entoavam-se de um lado e de outro da fronteira, muitas vezes em castelhano. 

Estamos num período de acentuado bilinguismo e, para lá de ser uma moda 

o uso daquele idioma, muitos destes cantares difundidos eram de origem 
castelhana, como castelhanos eram muitos dos romances glosados pelos 

portugueses, que umas vezes os trabalhavam na mesma língua, outras em 

português, pelo que o facto de entre nós haver romances em castelhano não 

implica, obrigatoriamente, que não fossem criação nossa. (DIAS; REIS, 
1998, p. 239) 

 

Com tais colocações, para nós, a ideia do Romanceiro Pan-hispânico mostra-se 

bastante apropriada. Essa posição torna o mapeamento geográfico exato dos romances 

ibéricos ainda mais difícil. Igualmente no romanceiro do Brasil não podemos encontrar nada 

puramente ibérico nem brasileiro nele. Isso é natural de todo processo de hibridação cultural. 

Os romances, então, seriam textos líricos, mas de teor épico, por sua provável origem 

nas canções de gesta. Feitos para o canto nas horas de trabalho e de divertimento, 

desempenhavam papel fundamental na sociedade rural e coletiva da Idade Média. Os 

romances, ao passo que distraiam a dureza da labuta diária, também eram um meio de difusão 

histórica. Fatos acontecidos há muito ou pouco tempo, tendo marcado as vidas daquelas 

pessoas, não poderiam cair no esquecimento. Era preciso relembrar continuadamente. Nada 

mais apropriado do que um texto memorizado. Através do canto, portanto, essas histórias 

seguiam pelos campos ibéricos, embalando berços, acompanhando o movimento da foice e o 

trote dos cavaleiros em batalha, costume vindo desde os cantares de gesta: “Afonso X, legisla, 

nas Partidas, que, segundo o uso antigo, se lessem histórias de grandes feitos de armas, 

durante as refeições dos cavaleiros, a fim de manter vivo o espírito guerreiro” (DIAS; REIS, 

1998, p. 204). 

No contexto brasileiro, Idelette Muzart-Fonseca dos Santos observa: “os romances são 

mais freqüentemente associados ao passado rural, à infância e a uma visão nostálgica do 

tempo em que as fronteiras entre as classes sociais e as idades, eram, acreditava-se, menos 

perceptíveis; onde todos se reuniam à tarde para cantar ou escutar histórias.” (SANTOS, 2006, 

p. 58). 

Devemos ter em mente que os romances já existiam há séculos, sendo cantados e 

transformados, como registra Pidal: 

 

tratándose de una poesía de transmisión oral, la antigüedad máxima debe de 

estar más atrás en la mayoría de los casos pues es poco común que una 
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canción popular despierte la curiosidad y sea registrada por escrito a raíz de 

su primera divulgación.
21

 (apud, Ferré, 2000, p. 27) 

 

No entanto, o auge dessa forma poética são os séculos XV e XVI, quando houve 

intensa divulgação através dos vários romanceiros surgidos na Europa, a exemplo do 

Cancioneiro General de Hernando del Castillo (1511), o maior e mais amplo da Península 

Ibérica, segundo Faria Júnior (2009). Para ele e para Ferré (2000), a tradição do Romanceiro 

teve início com aquela considerada a primeira transcrição de um romance, “Gentil dona, 

gentil dona”, em 1421. A partir daí, o universo do romanceiro ganha o suporte escrito, fator 

que lhe garantirá a eternização por dois motivos: primeiro, porque, fixando-se o texto, 

garante-se sua perpetuação; segundo, porque a impressão promove mais ligeira distribuição 

dos poemas. Daí a importância de trabalhos de compilação como os referidos e como os de 

Almeida Garrett (1963), José Leite de Vasconcelos (1958), Teófilo Braga (1982), e outros nos 

séculos posteriores e ainda na atualidade. 

Eis, portanto, apresentado o romance em seus aspectos gerais. Porém, uma vez 

definido de que tipo de romance nos ocupamos, é interessante caracterizá-lo quanto a alguns 

aspectos formais, sobre o qual nos debruçaremos na próxima seção. 

 

2.2. Diz-me tu, ó senhora, as senhas que êle levava
22

 – caracterizando o romance 

 

O romance aqui em estudo é um texto, antes de tudo, narrativo. Conta algum fato 

ocorrido, mas não desenvolve um enredo complexo e trata de número limitado de 

personagens. Além disso, a narração não é prosificada, mas feita em versos, conferindo-lhe o 

atributo de poema narrativo. 

Como discutimos anteriormente, o romance é um texto épico-lírico, portanto ele 

comportará o elemento aventuresco e narrativo, próprio do estilo épico, bem como o elemento 

sentimental e confessional, tipicamente lírico. Devido a esse segundo aspecto, o referido 

modo poemático será propenso à condensação, tendo em vista ser a síntese a palavra-chave 

para o texto lírico, por isso a presença recorrente dos símbolos e das metáforas nesse gênero 

literário. 

Rudolf Baher (apud Ferré, 2000) adverte para a impossibilidade de obtermos uma 

                                                
21 Sugerimos a seguinte tradução: “Tatando-se de uma poesia de transmissão oral, a antiguidade máxima deve 

estar muito mais atrás na maioria dos casos, pois é pouco comum que uma canção popular desperte a curiosidade 

e seja registrada por escrito na raiz de sua primeira divulgação”. 
22 Do romance “Bela Infanta” (GARRETT, 1943, p. 69). Cf. referência completa na bibliografia. 



59 

 

caracterização definitiva de romance devido às numerosas variações de forma e de temas 

sofridas por esse tipo de texto, portanto, algo será sempre deixado de ser considerado. 

Contudo, ainda assim, o estudioso esboça três condições principais para a existência de um 

romance: 1- uso de versos heptassílabos; 2- rima toante nos versos pares; 3- extensão 

ilimitada, podendo apresentar-se dividido em quadras ou não, mas sempre mantendo o 

esquema rímico do qual se refere o ponto 2. 

Observemos trecho do romance “Bela Infanta” e vejamos se tais condições aplicam-se: 

 

Estava a bela infanta 

No seu jardim assentada, 

Com o pente d'ouro fino 
Seus cabelos penteava. 

Deitou os olhos ao mar 

Viu vir uma nobre armada; 

Capitão que nela vinha 
Muito bem a governava. 

– “Dize-me, ó capitão 

Dessa tua nobre armada, 
Se encontraste meu marido 

Na terra que Deus pisava.” 

– “Anda tanto Cavaleiro 
Naquela terra sagrada... 

Dize-me tu, ó senhora, 

As senhas que êle levava. 

– “Levava cavalo branco, 
Selim de prata dourada; 

Na ponta da sua lança 

A cruz de Cristo levava.” 
– “Pelos sinais que me deste 

Lá o vi numa estacada 

Morrer morte de valente: 

Eu sua morte vingava.” 
[…] 

(GARRETT, 1943, p. 71-72) 

 

Na sequência, a nobre viúva oferece prêmios diversos ao cavaleiro em troca de ele 

trazer o corpo de seu marido de volta à terra natal. Nada que a Infanta oferece é do agrado do 

cavaleiro até que este revela o seu real desejo: 

 

[...] 

– “Não tenho mais que te dar, 
Nem tu mais que me pedir.” 

– “Tudo, não, senhora minha, 

Que inda te não deste a ti.” 
– “Cavaleiro que tal pede, 
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Que tão vilão é de si, 

Por meus vilões arrastado 

O farei andar aí, 
Ao rabo do meu cavalo, 

À volta do meu jardim. 

Vassalos, os meus vassalos, 

Acudi-me agora aqui!” 
– “Este anel de sete pedras 

Que eu contigo reparti... 

Que é dela a outra metade? 
Pois a minha, vê-la aí!” 

– “Tantos anos que chorei, 

Tantos sustos que tremi!... 

Deus te perdôe, marido, 
Que me ias matando aqui.” 

(GARRETT, 1943, p. 73-74) 

 

O primeiro critério é a metrificação dos versos. O romance transcrito, de fato, traz 

versos heptassílabos, a exemplo de: “Ca/ pi/ tão/ que/ ne/ la/ vi/ nha”, com tônica na sétima 

sílaba. Essa é a metrificação imperativa no romance em questão, como também o é em 

“Bernal-Francez”, em versão alentejana colhida por Teófilo Braga em seu Romanceiro Geral 

Português: “Quem bate? oh! quem 'stá ahi?/ – Sou Bernal-Francez, senhora/ Vossa porta, 

amor, abri” (BRAGA, 1982, p. 36). Se tomarmos cada um dos versos demonstrados, 

notaremos a mesma metrificação: “Quem/ ba/ te? oh!/ quem/ 's/ tá a/ hi?”. Da mesma maneira 

são os versos de “Conde da Allemanha”: “Já/ lá/ vem/ o/ sol/ na/ se/ rra” (BRAGA, 1982, p. 1, 

negrito nosso) ou os de “Penitência do Rei Rodrigo”: “Co/ mo/ te/ vai/ pe/ ni/ ten/ te?” 

(VASCONCELOS, 1958, p. 15, negrito nosso). 

A metrificação em heptassílabos é bastante recorrente, como vemos. Uma ou outra vez 

encontramos um verso de apenas seis sílabas, mas isso não deve ser levado em conta, pois 

entendemos tratar-se apenas de um deslize ou porque tenha sido o melhor modo de encaixar o 

enunciado, dado que a fonte primeira de tais romances foi o registro oral. Se compararmos as 

várias versões do “Bernal-Francez”, coletadas por Teófilo Braga, notaremos a mesma 

passagem ora em seis sílabas ora em sete. Vejamos: na referida versão colhida no Alentejo, 

encontramos o primeiro verso desta maneira: “Quem bate á minha porta,” (seis sílabas); na 

versão do Minho, encontramos com sete: “A' minha porta troparam:”; na versão de Vila Nova 

de Gaia, também encontramos com sete: “Oh quem bate á minha porta”. Com isto, podemos 

tomar por plausível a primeira condição de Baher: os romances apresentam metrificação 

heptassilábica. 

Os romances também podem aparecer sob a forma de versos longos, como demonstra 
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Pinto-Correia (1986). Acredita-se que esse formato seria uma aproximação da prosa épica. 

Além disso, a tradição espanhola tende a preservar essa estrutura e, portanto, alguns 

compiladores costumam manter essa configuração. É bom salientar que na metrificação 

portuguesa contamos até a última sílaba tônica de cada verso, enquanto na espanhola 

consideramos até o fim dele. Assim, quando o romance é apresentado sob versos longos 

teremos, frequentemente, de acordo com a versificação espanhola, quinze sílabas, e, de acordo 

com a nossa, catorze e às vezes quinze. Em José Leite de Vasconcelos, por exemplo, 

encontramos catorze: “Os cavalos [d]e el-rei meu pai – já relincham na calçada” 

(VASCONCELOS, 1958, p. 17). Quando o romance apresenta heptassílabos, chamaremos 

hemistíquios, pois seriam versos maiores divididos em dois menores. 

Pequeno romanceiro (1957) apresenta essas características formais, sobretudo a de 

versos heptassilábicos em boa parte dos romances. Em “Romance do reino antigo”, temos um 

texto todo composto na redondilha maior, a exemplo dos versos iniciais: “E/ra um/ rei/no/ tã/o 

an/ti/go // que o/ não/ sa/bi/am/ lem/brar” (ALMEIDA, 1957, p. 09, negrito nosso). Ao longo 

desse romance, o poeta fez uso de uma única metrificação, procedimento a que recorreu em 

“Branca Rosa”: “Ro/sa/ bran/ ca/ des/fo/lha/da // nun/ca/ foi/ tão/ bran/ca a/ssim” 

(ALMEIDA, 1957, p. 51, negrito nosso) e em “Dona Tareja”: “Em/ an/dan/ças/ an/da/ri/a // 

por/ te/rras/ de a/cá/ e a/lhur” (ALMEIDA, 1957, p. 80, negrito nosso). Entretanto, 

encontramos também versos em redondilha menor, como os de “No vergel florido”: “No/ 

ver/gel/ flo/ri/do // no/ ver/gel/ en/trei” (ALMEIDA, 1957, p. 68, negrito nosso), e os de “O 

anel de el-rei Dom Ramiro”: “No/ cas/tro, a/ ra/i/nha,// que o/ mou/ro/ rau/sa/ra” (ALMEIDA, 

1957, p. 33, negrito nosso). Quanto aos versos longos, podemos encontrá-los em “Relato do 

cativo”, sob a forma de versos de onze sílabas, formados a partir de dois versos menores de 

cinco sílabas: “Ca/ti/vo/ le/va/ram/-me// ao/ pé/ de um/ pe/ne/do” (ALMEIDA, 1957, p. 61, 

negrito nosso). 

Como vemos, a métrica do romance é preferencialmente a de sete sílabas, porém dada 

a natureza oral desse tipo de poema, notamos haver certa flexibilidade com relação a este 

ponto. Há outro fator relacionado à organização dos versos das estrofes, que merece atenção: 

ainda que o texto seja vazado em heptassílabos, notamos a continuação de um verso no 

seguinte. A sintaxe dos romances é exclusivamente de orações coordenadas, conforme Ferré 

(2000). Não há espaço para o desenvolvimento dos fatos, através de uma sequenciação de 

períodos subordinados. Este é outro elemento comprobatório do aspecto sintetizador 

característico do romance e presente em Pequeno romanceiro (1957). Do romance “Lenda”, 
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temos o período: “Vem ai um cavaleiro/ solitário a cavalgar” (ALMEIDA, 1957, p. 19) ligado 

a “traz a viseira descida/ sobre a tristeza do olhar” (ALMEIDA, 1957, p. 19) por meio de 

coordenação assindética, como ocorre em “História das sete barcas”: “Mandou el-rei sete 

barcas/ em liame de sobro armar; // com seu chapitéu à popa/ sobrando a tolda [...]” 

(ALMEIDA, 1957, p. 25). 

Cada período liga-se aos demais de maneira coordenada, como no citado “Bela 

Infanta”: “Estava a bela infanta/ No seu jardim assentada,/ Com o pente d'ouro fino/ Seus 

cabelos penteava.” (GARRETT, 1943, p. 71). Temos um par de orações, ligado por 

coordenação assindética. A primeira oração, “Estava a bela infanta no seu jardim assentada”, 

constitui um enunciado que introduz a cena. A segunda, “Com o pente d'ouro fino seus 

cabelos penteava”, traz uma primeira ação, ligada à introdução, como dissemos, sem qualquer 

elemento subordinativo. Vejamos outro exemplo de coordenação em pares no romance “A 

morena”, a qual, depois de envolver-se com o frei, é descoberta e morta pelo marido: 

 

Levaram-n'a ao convento, 
N'uma tumba amortalhada: 

Sorria-se o frei João, 

E o marido... é quem chorava. 

(BRAGA, 1982, tomo II, p. 81) 

 

Essa é uma regra geral para o romance. Variações são possíveis, mas não descartamos 

a inegável frequência dessa estrutura sintática nos textos lidos. Para nós, ela é necessária por 

conta da modalidade oral desse tipo de produção poética. E por ser feita para a transmissão 

informal e espontânea, é imprescindível que os enunciados nela contidos sejam breves e não 

extensamente desenvolvidos como na prosa. Lembremo-nos sempre da síntese própria do 

texto lírico. Se pretendêssemos encadear os períodos há pouco citados, desenvolvendo-os de 

alguma forma, perderíamos a agilidade do texto. Entre o segundo e o terceiro verso de “A 

morena”, seria inconcebível introduzirmos algo como “enquanto”. 

Dessa maneira, o romance apresenta-se preferencialmente em versos heptassílabos (ou 

de catorze/ quinze sílabas, se colocado na forma extensa); os heptassilábicos organizam-se 

sintaticamente em pares ligados aos seguintes por coordenação, como recurso de síntese e de 

agilidade da forma. 

Sobre esse ponto, podemos ainda ir um pouco mais além: como antes afirmado, o 

texto lírico tem como um de seus recursos a condensação, e o romance, por ser um texto 

épico-lírico também partilha disso. Essa necessidade de sintetizar vem da natureza da 
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produção e da transmissão dos romances, a qual é encontrada na oralidade. Um texto 

primordialmente memorizado precisa de uma estruturação tal que auxilie sua fixação na 

memória. Além dos períodos curtos, sequenciados sintaticamente de modo coordenado, outro 

expediente será largamente usado com o propósito de condensar, agilizar e fixar o poema: 

algumas passagens (às vezes versos ou pares deles) aparecem em mais de um romance. 

Pinto-Correia (1986) elenca algumas delas, como “Lá vem...”, “Já vem...”, “Bem se 

passeia...”. Para ele, tais expressões marcam o romance, de forma que se tornam típicas desse 

modo poemático. É o caso do romance “D. Cidro”, transcrito pelo estudioso: “Bem se passeia 

Mourito/ de calçada em calçada” (PINTO-CORREIA, 1986, p. 9, negrito nosso), em que o 

verso destacado introduz a cena em plena ação, dirigindo o leitor para o centro do conflito que 

se instaura no romance. 

Há outras expressões ainda mais marcantes, a permitirem menor esforço do “produtor-

tansmissor” (PINTO-CORREIA, 1986, p. 13). Seriam elas: “Pelos montes... pelos vales...”; 

“À entrada... à saída...”, designando oposições; ou ainda “que Deus as guarde... que Deus as 

queira guardar...”, tipo de repetição invertida a auxiliar na memorização, como a encontrada 

em “A pastorinha”: “Pra cima daquela serra linda pastora subia/ de caminho pra a ermida 

pra a ermida em romaria” (LOPES, 1967, p. 55, negrito nosso). Exemplo de oposição 

encontramos na “Xácara do cego andante”, especificamente na passagem onde ele se revela 

cavaleiro à moça e a leva embora: “– Adeus, minha mãe!/ Por que me enganou?/ Por montes 

e vales perdida eu vou” (LOPES, 1967, p. 208, negrito nosso). A estrutura destacada passa-

nos, de modo sintético, a clara ideia de a moça estar indo para longe sem possibilidade de 

retorno. Aos exemplos de Pinto-Correia acrescentamos “Palavras não eram ditas”, designando 

sequência temporal repentina. Em todas as ocorrências observadas, constatamos interrupção 

abrupta e salto para algum evento mais importante desencadeado, como acontece em “A 

peregrina”, neste trecho transcrito: 

 

[...] 
Ano e dia eram passados 

Sem de vós ouvir falar, 

Co’a dona desse castelo 

Eu ontem me fui casar...» 

Palavras não eram ditas, 

A peregrina a expirar. 

– «Ai penas de minha vida, 
Ai vida de meu penar! 

Que farei desta lindeza 

Que em meus braços vem finar?» 
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(GARRET, 1963, p. 19, negrito nosso) 

 

A expressão aparece também em “O cativo”: “Palavras não eram ditas,/ O patrão que 

era chegado” (GARRET, 1963, p. 48); em “Conde Iano”: “Palavras não eram ditas,/ Um 

pajem que ia passar” (GARRET, 1963, p. 166); em “O conde de Allemanha”: “Palavras não 

eram ditas,/ El-rei que á porta batia.” (BRAGA, 1982, p. 2). Pinto-Correia (1986) chamará de 

“fórmulas” essas expressões, cujo objetivo é memorizar pela fixação, pela síntese e pelo 

menor esforço do transmissor. 

Em Pequeno romanceiro (1957) também encontramos esses recursos formais, a 

exemplo de “O anel de el-rei Dom Ramiro”: “Artiga lá se ia,/ lá se ia a cantar.” (ALMEIDA, 

1957, p. 34), apresentando a locução “lá se ia” em posições invertidas, como auxílio à 

memorização. No trecho “Palavras não eram/ nem ditas que logo/ o jarro se enchia” 

(ALMEIDA, 1957, p. 36, negrito nosso), a expressão destacada provoca corte abrupto de cena 

e agilidade no desenrolar das ações, procedimento repetido em “O barco das três virtudes”, 

interrompendo o suspiro e interrompendo a cena de fabricação do barco: 

 

[...] 
ái! quem tivera um navio 

que lá vos fosse buscar!” 

Palavras não eram ditas, 

a formozinha a quebrar 
ao meio o bôjo da roca 

para uma quilha formar; 

[...] 
(ALMEIDA, 1957, p. 56) 

 

Sobre a síntese, encontramos ainda em Dias e Reis (1998) alguns tópicos abordados 

pelos pesquisadores, tais como a falta de elementos introdutórios. Incontáveis vezes o 

ouvinte/ leitor é introduzido direto na ação, sem explicações prévias, sem a instauração de 

uma complicação que leve ao clímax narrativo, como vimos ocorrer em “D. Cidro”. É um 

começo “in media res”, para usarmos termo dos referidos pesquisadores. 

Se lermos “Penitência do rei Rodrigo” veremos como o texto inicia-se em um 

momento de tensão. De imediato somos apresentados à fala do rei em confissão. Não há, 

como dissemos, uma introdução que explique o contexto em que se passa a história nem a 

ação do rei. Uma série de fatos parece já ter acontecido, mas só podemos conhecer a partir 

dali. O romance começa da seguinte maneira: “— Valha-me Deus, Sant'Ana, – Sant'Ana e 

Santa Maria,/ Homem que chega a mulher, – se Deus lhe perdoaria!” (VASCONCELOS, 1958, 
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p. 15). Já em “Valença”, notaremos certa introdução, ambientando a cena por ocorrer: o 

mouro está passando pelas calçadas da cidade de Valença a lamentar a perda dela para os 

cristãos. 

No romanceiro há também finais repentinos e truncados, colaborando para o 

“aligeiramento da narrativa” (DIAS; REIS, 1998, p. 234). A história chega ao fim, por vezes, 

deixando a nosso cargo o seu desvendamento. Pinto-Correia (1986) também observara isso ao 

explicitar: 

 

A economia expressiva reclama-se, então, de complexas estratégias (elipses, 

pressuposições, implicações) […]. As próprias sequências iniciais e finais 

apresentam-nos a matéria diegética de uma forma abrupta: sem quaisquer 
indicações preliminares, entramos na acção, e os desenlaces, que muitas 

vezes podem ser vários, são deixados à mercê do próprio auditor ou leitor. 

(PINTO-CORREIA, 1986, p. 14) 

 

No entanto, constatamos também que lacunas desta natureza não se restringem apenas 

aos finais que ficam em aberto. Ao longo da própria narrativa ocorrem supressões de fatos, 

através de saltos, fazendo com que nos esforcemos por preencher os espaços vazios para 

compreender a história. Em “Conde de Allemanha” é notória a rapidez como se dão os 

sucessos. Sabedora do caso de amor do conde com a rainha, a infanta resolve inventar para o 

rei seu pai uma história na qual o conde a assediara. Isso leva o rei a jurar de morte o fidalgo. 

Leiamos o trecho referente ao juramento e notemos como a degolação e o castigo de ser 

arrastado pelos cavalos dão-se de modo repentino e condensado: 

 

[...] 

— “Cala-te já, minha filha, 
Ninguem te oiça mais fallar; 

Que antes que o sol se ponha 

Vae o conde a degolar. 
 

Veis-lo conde de Allemanha, 

Veis-lo, vae a degolar; 

Ao rabo do seu cavallo 
Lá o levam a arrastar. 

 

— Venha cá, senhora mãe, 
Venha ao mirante folgar, 

Veja um conde tão formoso 

Que ahi vae a degolar. 

[...] 

(BRAGA, 1982, p. 3) 
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O intervalo entre a promessa do rei e a execução do castigo é súbito. Pai e filha estão 

conversando e, na estrofe seguinte, a cena já está completamente armada. Subtendemos que 

todos os trâmites já se passaram entre um e outro verso. Não há preocupação em detalhar a 

ordem do rei a seus servos, o momento de captura do conde, a sentença de morte nem 

qualquer outra coisa semelhante. O essencial é deixar clara a punição do conde e o fato de a 

rainha assistir a tudo. 

Outro exemplo pode ser encontrado em “Bela Infanta”, no momento em que a senhora 

clama a seus servos para protegerem-na e matar o desonesto homem. Após o apelo da senhora, 

o cavaleiro pergunta abruptamente por uma das metades do anel que o marido dera a ela, 

mostrando-lhe a que está em seu poder. Nesse momento, há a revelação e o reconhecimento 

do homem; ele era o próprio marido sumido. Na passagem da fala da mulher para a revelação 

do cavaleiro não há indicação do que ocorre ali, devendo o leitor/ouvinte entender por si 

mesmo o fato com os poucos elementos fornecidos.  

Braulio Tavares (2005) e Antônio Lopes (1967) também falam de outro recurso de 

fixação mnemônica utilizado nos romances. Trata-se de um mesmo verso que aparece em 

diferentes textos. Em “Xácara do cego andante”, constante na Presença do romanceiro (1967), 

de Antônio Lopes, vemos: “Não temas, Aninha, sou conde barão,/ de espora no pé e espada 

na mão” (LOPES, 1967, p. 208, negrito nosso); em “Flor do dia”, a segunda ocorrência: “– 

De mim para ela: um filho varão/ de espora no pé e espada na mão” (LOPES, 1967, p. 219, 

negrito nosso). Tavares considera esse tipo de recurso característico da forma romance, 

tratando-se de uma espécie de retroalimentação dos textos: 

 

Os romances também fazem empréstimos uns aos outros […] A sonoridade, 
a simetria e a vívida imagem visual fazem deste um verso marcante, que 

qualquer recitador não esquece, e do qual pode se servir em diferentes 

romances para descrever diferentes personagens. E assim os romances vão se 

alimentando e fortalecendo uns aos outros, através dessa rede de 
empréstimos. (TAVARES, 2005, p. 102). 

 

Dando prosseguimento aos critérios apresentados por Rudolf Baher (apud Ferré, 2000), 

chegamos à rima, que é do tipo toante e ocorre nos versos pares se o romance estiver 

composto em versos heptassilábicos. Além disso, o texto será preferencialmente monorrímico. 

Pinto-Correia (1986) afirma podermos encontrar rimas variadas ao longo de um mesmo 

romance; posicionamento corroborado por Braulio Tavares (2005). Para exemplificar, em 

“Bela Infanta” temos de início rimas toantes, alternando-se entre os versos pares, centradas na 
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vogal “a” (a   a), constituindo o esquema rimático AB>CB>DB...: 

 

[...] 

– “Dize-me, ó capitão 
Dessa tua nobre armada, 

Se encontraste meu marido 

Na terra que Deus pisava.” 
– “Anda tanto Cavaleiro 

Naquela terra sagrada... 

Dize-me tu, ó senhora, 
As senhas que êle levava. 

[...] 

(GARRETT, 1943, p. 71) 

  

Entretanto, mais à frente, surge a rima em “i”, a qual segue até o fim do texto: 

 

[...] 

– Que darias tu, senhora, 

A quem no trouxera aqui? 
– Dera-lhe ouro e prata fina, 

Quanta riqueza há por hi. 

– Não quero ouro nem prata, 

não nos quero para mi: 
Que darias mais, senhora, 

A quem no trouxera aqui? 

[...] 

(GARRETT, 1943, p. 72) 

 

Tal procedimento provoca no poema uma cadência uniforme e contínua, pois por 

longos períodos não há alterações na musicalidade. Isso ocorre também em “Dona Inez de 

Castro”, que se assentará sobre apenas duas rimas: “ia” e “ão”, nos versos pares, conforme 

temos esclarecido. 

Há textos que passaram por algum tratamento estético, sendo tal o caso das 

compilações de Almeida Garrett. O próprio escritor admitiu algumas alterações nos textos a 

ele chegados, conforme constatamos da seguinte passagem em prefácio direcionado a um 

amigo: 

 

Comecei a arranjar e a vestir alguns [romances] com que engracei mais: e 
para lhe dar amostra do modo por que o fiz, adiante copio um dos mais 

curiosos, ainda que não dos menos estropiados, e com ele o restaurado ou 

recomposto por mim, o melhor que pude e soube sem alterar o fundo da 
história e conservando, quanto era possível, o tom e estilo de melancolia e 

sensibilidade que faz o principal e peculiar carácter destas peças. 
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(GARRETT, 1963, p. 25) 

 

Mesmo com tais intervenções, os romances trazem ora o esquema monorrímico ora a 

variação de duas formas rímicas. No caso de “Conde Jano”, a rima toante em “i_a” mantém-

se inalterada até o fim do texto: 

 

Chorava, a infanta, chorava, 

Chorava e razão havia, 

Vivendo tão descontente; 
Seu pai por casar a tinha. 

Acordou el-rei da cama 

Com o pranto que fazia: 

– Que tens tu, querida infanta, 
Que tens tu, ó filha minha? 

[…] 

– Ai! rico pai de minha alma, 
Pois êsse [conde] é que eu queria. 

Se êle tem mulher e filhos, 

A mim muito mais devia, 
Que me não soube guardar 

A fé que me prometia. 

[…] 

Tocam nos sinos na sé... 
Ai Jesus! Quem morreria? 

Responde o filhinho ao peito, 

Respondeu  – que maravilha! 
– Morreu, foi a nossa infanta 

Pelos males que fazia; 

Descasar os bem casados: 
Cousa que Deus não queria. 

(GARRETT, 1943, p. 75) 

 

A esse caso seguem-se outros do Romanceiro de Garrett, como “Rosalinda”; “Dom 

Beltrão”; “Dom Gaifeiros” e “A Nau Catarineta”, com rimas em “a”. Do Romanceiro 

Português (1958), de José Leite de Vasconcelos, extraímos “Penitência do rei Rodrigo”, com 

rimas em “i_a” e “Valença”, com rimas em “a”. 

Como dissemos, há também romances que trazem dois tipos de rimas mantidas por 

longas partes no texto, conforme exemplificamos com “Bela Infanta”, em Garrett, e “Dona 

Inez de Castro”, em Teófilo Braga. No entanto, para além disso, encontramos romances onde 

a rima pode se fazer diferente a cada conjunto de quatro hemistíquios. Antônio Lopes (1967) 

dá-nos isso em “Fonte das pedras”, cujas rimas assentar-se-ão sobre “or”; “ai”; “ãos” e “ar”: 

 

Achei na Fonte das Pedras   jóia de muito valor. 
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– Se é a dona desta fonte,   me dê água, por favor. 

– Não sei se pergunto bem   de onde vem, para onde vai. 

– Para ir correr terra   saí da casa de meu pai. 
– Devias estar procurando   em que ocupar suas mãos. 

– O meu pai tem bastante    para mim e meus irmãos. 

– Então vá cuidar do seu   e não ande a passear. 

– Quem não goza a mocidade   depois não tem o que contar. 
[…] 

(LOPES, 1967, p. 203 - 204) 

 

O romance “O cativo”, na versão de Lisboa (BRAGA, 1982, tomo II, p. 147), 

composto por quatro estrofes de extensão irregular segue nessa esteira. A cada grupo de 

versos, a rima modifica-se. Na primeira estrofe, assenta-se sobre a toante “e”: caravella/ 

guerra/ terra/ dera... Na segunda, surge uma soante em “ado”: “louvado/ chegado/ cruzado/ 

resgatado... Nas duas últimas, outra soante em “ada”: amada/ desgraçada/ nada/ dada... 

Conforme temos visto, o aspecto rímico dos romances é bastante variável. Contrário 

ao que disse Baher (apud Ferré, 2000), o romance não é composto apenas de sequências 

monorrímicas. É possível também encontrarmos variações ao longo do mesmo romance, que 

vão desde uma única mudança de rima até a mudança frequente a cada estrofe. Quanto a esse 

ponto, o que podemos salientar é a necessidade da rima no romance. Todos os textos lidos por 

nós apresentam tal recurso melódico, seja qual for o formato sob o qual surgem. Portanto, 

torna-se imprópria a segunda afirmação de Rudolf Baher, ao eleger a assonância contínua 

como uma das características diferenciadoras desse modo poemático. Em Pequeno 

romanceiro (1957), Guilherme de Almeida usa tanto um quanto outro esquema rímico, prova 

de que a tradição do romanceiro permite a multiplicidade de rimas dentro do mesmo texto. O 

imprescindível é que elas não faltem. 

Quanto à terceira afirmação de Baher (apud Ferré, 2000), com relação à extensão das 

estrofes, não verificamos nenhuma regularidade no seu tamanho. Baher afirma não haver 

limite nesse ponto. O romance pode ser composto de apenas uma estrofe corrida, ou múltiplas 

de variado número de versos. Entretanto, independentemente do comprimento do texto, a 

assonância deve ser mantida, segundo o estudioso, mas isso não vem a ser problema para o 

romance, pois tais textos podem perfeitamente apresentar mais de um tipo de rima. 

Fato é que o romance não tem número de versos definidos. Há deles que ocupam 

apenas uma página das compilações, enquanto outros seguem para além de três ou quatro 

páginas. O há pouco referido “O cativo”, versão de Lisboa, colhida por Teófilo Braga (1982), 

inicia-se na página 147 e finda na 150, totalizando quatro páginas. Entretanto, o mesmo 
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romance, em versão da Ilha de São Jorge, tem apenas duas páginas. É provável que essa 

diferença de extensão aconteça através da mescla com outros romances, como 

costumeiramente ocorria, ou pela inserção de novos elementos pelos transmissores. Pere Ferré 

(2000) deixa claro o fato de a variante ser imprescindível à constituição do romanceiro. Nesse 

sentido, Siqueira (2011) defende a forma romance como ponto de convivência entre a tradição 

e a inovação: 

 

os romances são narrações tradicionais submetidas não só à herança, mas 

também à inovação, o que concorre para a complexidade significativa de 
seus enredos. Sua maneira de expressão, embora sujeita à variação 

renovadora, retém significantes específicos de outras épocas, permitindo 

uma leitura que inclui sistemas semânticos em desuso, mas que comportam 

um simbolismo válido. Ou seja, estas composições, ainda que tragam em seu 
bojo a herança cultural, refletem o mundo em que seus “enunciadores-

recriadores” vivem. (SIQUEIRA, 2011, p. 123) 

 

Dessa maneira, se o romance permite inovar-se, ele pode perder ou ganhar elementos 

na sua transmissão oral, impossibilitando caracterizarmos sua extensão. Na obra de Guilherme 

de Almeida, os romances costumam ter tamanho reduzido. O maior será “O anel de el-rei 

Dom Ramiro”, composto por oito estrofes de tamanhos irregulares, estendendo-se por cerca 

de sete páginas. Em Garrett, o “Bernal-Francês” apresentará onze páginas e uma disposição 

regular em quadras com esquema de rimas em “ABAB”. Enquanto isso, “A Nau Catarineta” 

não passará de cinco páginas incompletas, de estrofes irregulares com rima em “ar” nos 

versos pares. Em Teófilo Braga (1982), “Caminho de Belém” terá apenas duas pequenas 

estrofes, com tamanhos e rimas variados. Antônio Lopes (1967) também nos fornece 

romances coletados no Maranhão, tal como “Conde lindo”, versão brasileira do romance 

ibérico “Conde niño”, e que possui apenas vinte versos. Por sua vez, “O encontro” terá cento 

e vinte e seis versos
23

. 

Poderíamos elencar à exaustão os diferentes exemplos de comprimento e forma das 

estrofes, entretanto, os citados por nós dão ideia da multiplicidade desse aspecto, 

comprovando a afirmação de Baher (apud Ferré, 2000) de não ter limite o tamanho do 

romance. Dos três pontos escolhidos por ele para caracterizar o romance, portanto, somente 

contestamos o segundo, referente à assonância contínua nos versos pares, quando, na verdade, 

verificamos poder haver mais de uma ocorrência de rima, conforme Pinto-Correia (1986) e 

                                                
23

 Vale ressaltar que Antônio Lopes seguiu a transcrição em versos de quinze sílabas e não em hemistíquios, o 

que dobraria o número de versos. Em “Conde lindo”, teríamos 40 hemistíquios; em “O encontro”, 252. 
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Braulio Tavares (2005) defendem. Com relação ao uso de heptassílabos, notamos seu uso 

frequente como hemistíquio, apesar de alguns compiladores preferirem o verso longo de 

quinze sílabas. 

Porém, mais do que a forma, há outro elemento fundamental para caracterizar o 

romance oral da tradição. De natureza conteudística, é necessário caminhar, a partir desse 

momento, sobre os campos do conteúdo dos textos: os temas. 

 

2.3. Falaram muito a sabor; O que falaram eu não sei
24

 – os grandes temas do romanceiro 

da tradição 

 

Quando se trata do romanceiro tradicional, qualquer assunto que lhe diz respeito torna-

se terreno incerto e passível de controvérsias. Talvez a única convergência plena entre os 

estudiosos seja a caracterização mais geral, que considera os romances textos produzidos para 

o canto em algum momento da Idade Média, cuja função era primordialmente distrair os 

ouvintes durante as horas de trabalho e de lazer na comunidade. 

Ao avançarmos o passo na definição e na caracterização do modo poemático de que 

vimos tratando, dá-se início a variada gama de opiniões, cada qual abrangendo um lado do 

prisma sob exame. Isso se reafirma quando nos detemos na categorização dos textos. 

Inúmeras são as tentativas de compreender o universo conteudístico dos romances. 

Não poucos pesquisadores procuraram estabelecer divisões a partir dos temas abordados nos 

textos. Conforme Faria Júnior (2001), os romances enfocam de preferência assuntos como: 

 

o universo cavaleiresco medieval e seus valores nobres, heroicos e religiosos. 
Binômios como amor/ódio, fidelidade/traição, vida/morte […] cujos 

personagens, sintomaticamente, são reis, princesas, cavaleiros, soldados, 

infantes etc. (FARIA JUNIOR, 2001, p. 25-26) 

 

Partindo dessa ideia, Siqueira (2011) chama a atenção para o fato de serem os 

personagens a representação desses valores. Seria o caso de Conde Ninho (amor), Bernal 

Francês (traição), Bela Infanta (fidelidade) e Delgadinha (moralidade). 

Porém, a divisão por temas mostrava-se insuficiente, pois um e outro romance tendiam 

a apresentar elementos mesclados. Por vezes o transmissor memoriza partes de diferentes 

romances e as inclui em outro, como se pertencessem àquele texto, havendo uma mútua 

                                                
24 Do romance “O marquês de Mântua” (GARRETT, 1963, p. 121). Cf. referência completa na bibliografia. 
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contaminação. 

Dentre as várias tentativas de divisão, temos a que Pere Ferré (2000) traz, com base na 

origem ou no assunto. Em primeiro lugar, o grupo de romances “Épico-nacionais e épico 

carolíngios” originados dos cantares de gesta vindos da França para a Península. Nesses 

romances serão feitas referências a heróis de caráter épico em suas aventuranças, como “Dom 

Gaifeiros”, em que este, insultado por seu tio, resolve demonstrar bravura e resgatar a esposa 

cristã do cativeiro mouro na cidade de Sansonha. O cavaleiro defende-se de início e revela 

haver passado sete anos a procurar a esposa por terra e por mar, porém sem sucesso. Isso nos 

lembra, inevitavelmente, o mito de Ulisses na épica aventura para retornar ao lar e provoca a 

instauração de atmosfera mítica e guerreira no romance em questão. Vejamos: 

 

Sentado está Dom Gaifeiros, 

Lá em palácio real, 
Assentado ao taboleiro 

Para as tábolas jogar. 

Os dados tinha na mão, 

Que já os ia deitar, 
Senão quando vem seu tio 

Que lhe entra a pelejar: 

– Para isso és, Gaifeiros, 
Para os dados arrojar, 

Não para ir tomar damas, 

Com a mourisma jogar. 
Tua êsposa lá têem Mouros, 

Não a sabes ir buscar. 

Outrem fôra seu marido, 

Já lá não havia estar. 
[…] 

– Sete anos a busquei, sete, 

Sem a poder encontrar; 
Os quatro por terra firme, 

Os três sôbre as águas do mar. 

Andei por montes e vales, 

Sem dormir, nem descansar; 
O comer, da carne crua, 

No sangue a sêde a matar. 

Sangue vertiam meus pés, 
Cansados de tanto andar; 

E os sete anos cumpridos 

Sem na poder encontrar. 
Agora a saber sou vindo 

Que a Sansonha foi parar 

[...] 

(GARRETT, 1963, p. 193 - 194) 
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Mais adiante, seu tio Roldão reconhece-lhe a bravura e doa-lhe as armas e o cavalo 

para buscar a esposa em Sansonha. Ao chegar à cidade, Dom Gaifeiros enfrenta os inimigos 

em batalha da qual sai vitorioso e cheio de glória. O próprio rei mouro fica encantado com a 

destreza do guerreiro cristão e compara-o a grandes nomes, inclusive aos doze pares de 

França: 

 

[...] 

– Renego de ti, cristão, 
E mais do teu pelejar! 

Não há outro cavaleiro 

Que se te possa igualar! 
Será este Urgel de Nantes, 

Oliveiros singular, 

Ou o infante Dom Guarim, 
Êsse Almirante do mar? 

Não há nenhum de entre os doze 

Que bastasse para tal... 

Só se fôsse Dom Roldão, 
O encantado sem par! 

[...] 

(GARRETT, 1963, p. 203) 

 

Quando o valoroso homem retorna a Paris, acompanhado da esposa resgatada, é 

recebido com todas as pompas dignas de um grande e bravo guerreiro. A matéria assim tratada 

leva-nos a aproximar o romance da gesta em suas origens, que proclamava altos feitos dos 

cavaleiros, realizados através da bravura, da fé e do ódio ao mouro, formas usuais de incutir 

nos cavaleiros em missões o sentimento de coragem. Qualquer um dentre eles poderia estar ao 

nível dos doze pares de França, desde que demonstrassem alto valor. Dom Gaifeiros prova 

valentia diante de toda a cidade, tornando-se conhecido e aclamado entre os concidadãos: 

 

[...] 
Em terras de cristandade 

Por fim vieram a entrar. 

A Paris já são chegados 
Já saem para os encontrar, 

Sete léguas da cidade 

A côrte os vai esperar. 

Saía o imperador 
A sua filha a abraçar; 

Palavras, que lhe dizia, 

As pedras fazem chorar. 
Saiu tôda a fidalguia, 

Cleresia e secular, 



74 

 

Os doze pares de França, 

Damas sem conto nem par, 

Dona Alda com Dom Roldão 
E o Almirante do mar, 

O arcebispo Turpim 

E Dom Julião de Além-mar, 

E o bom velho Dom Beltrão, 
E quantos soem de estar 

Ao redor do imperador 

Em sua mesa de jantar. 
Grande honra a Dom Gaifeiros! 

Os parabéns lhe vão dar; 

Por sua muita bondade 

Todos os vão a louvar, 
Pois libertou sua espôsa, 

Com valor tão singular. 

As festas que se fizeram 
Não têem conto nem par. 

(GARRETT, 1963, p. 205 - 206) 

 

A segunda categoria é a dos “Histórico-noticiosos”, que enfocam os acontecimentos 

mais marcantes da história, a exemplo da morte de reis/príncipes, além de batalhas 

importantes. Essa categoria desdobra-se em duas outras: a dos histórico-fronteiriços e a dos 

histórico-mouriscos. Ambas contemplam as batalhas e conflitos entre mouros e cristãos, e a 

diferença entre elas é apenas de pontos de vista, pois nos fronteiriços teríamos o olhar dos 

cristãos, enquanto nos mouriscos o dos mouros como a situação bem representada no romance 

“Valença”: 

 

Bem se passeia o Mouro – de calçada em calçada, 

Olhando para Valença, – o que está d'amuralhada: 
– Ó Valença, ó Valença, – que assim estás d'amuralhada! 

Primeiro foste dos Mouros – que dos Cristianos tomada. 

Se a minha espada não quebra – e a minha força não se acaba, 
Eu irei a D. Alcidro – e o arrastarei pela barba. 

Ouviu a filha do rei – d'altas torres onde estava: 

– Acorda, el-rei meu pai, – que um Mouro vos aperreava. 

– Vai tu, ó minha filha, – cosendo numa almofada, 
E detém-me o perro mouro – de palavra em palavra. 

– Como eu o deterei, – se eu d'amores não sei nada? 

– Vai falar com tua mãe, – que ela disso bem usava. 
– Bem-vindo sejas, Mourinho, – e mai'la tua chegada, 

Esta tua vinda agora – já cá era desejada. 

Há sete anos a esta parte – que eu por ti não lavei cara. 
– Há sete, minha senhora, – que eu por vós não fiz a barba. 

Meteu a mão no bolsilho, – ua maçã d'ouro lhe dera. 

– Vai-te daí, ó Mourinho, – que eu não te quero ser falsa. 

Os cavalos de meu pai – já trepam na calçada. 



75 

 

– Não tenho medo a teu pai, – nem tão pouco à sua armada, 

Só temo o cavalo pio, – filho da minha égua baia. 

(VASCONCELOS, 1958, p. 16) 

 

Nesse romance, surge o conflito secular entre os dois povos citados, que marcou a 

Península Ibérica durante a Idade Média. A insatisfação dos árabes por terem perdido Valença 

fica explícita no lamento do Mouro, que jura vingar-se em D. Alcidro. O uso da expressão 

“perro”
25

 aplicada ao mouro também transparece o clima de ódio religioso reinante na 

Península medieval entre árabes e cristãos. 

Ainda no grupo dos “Histórico-noticiosos”, encontramos em Teófilo Braga (1982) o 

romance “Dona Inez de Castro” que traz versão da célebre execução da amante de Dom Pedro,  

episódio cujo caráter tragicamente inesquecível vale a transcrição integral do romance: 

 

Dos ricos paços de Coimbra 

Nobre Infante se partia, 
Com seus pagens e creados 

Para real montaria; 

Vae em ginete formoso, 
Que encantava quem o via; 

Leva seu açôr em punho, 

Falcoeiro a quem cumpria. 

Da mui bella Dona Inez 
Com amor se despedia. 

Mal sabia seu esposo 

Que nunca mais a veria! 
Embuçado no seu manto 

O bello rosto cobria; 

Para não verem o pranto 
Que de seus olhos corria. 

No seu ginete alazão, 

Oh que saudoso que ia. 

 
– Onde vaes, senhor Infante? 

Mal haja tal montaria! 

Máo fado, senhor Dom Pedro, 
Te trás essa romaria; 

Volte depressa à teus paços, 

Que matam tua alegria. 

 
Mas em vão! Que seu fadario 

Destinado assi o havia! 

Ficou sósinha a esposa 
Tão exposta a tyrannia. 

                                                
25  A expressão é encontrada em diversos romances em que surge a figura do mouro, a partir do ponto de vista 

dos cristãos. Segundo o dicionário espanhol Señas (2010, p. 977 – 978), dentre as várias acepções do vocábulo 

“perro”, encontramos duas bastante adequadas para tal contexto: pessoa desprezível ou pessoa preguiçosa. 
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A sua voz maviosa 

Toda a noite se ouvia, 
Cantando suas saudades 

Com mui triste melodia. 

No bandolim abraçada, 

Oh que tão doce tangia: 
Seu cantar mui lastimoso 

N'este sentido dizia: 

 
“Meu Infante, meu senhor, 

Que me déste a regia mão, 

Escuta d'onde estás. 

Da tua Inez a canção. 
 

Já não pódem meus suspiros 

Chegar ao teu coração; 
Repitam montes e valles 

De tua Inez a canção. 

 
Em prantos mui lastimosos 

Está esta habilitação; 

Só se houve n'estes paços 

Da tua Inez a canção. 
 

Os meus olhos tão quebrados 

Sangue choram, que al não! 
Sabem de cór este valles 

Da tua Inez a canção. 

(BRAGA, 1982, tomo II, p. 340 - 341) 

 

As demais categorias são: “Baladísticos”, de cunho mais novelesco; “Religiosos”, 

referentes ao divino e à fé católica; “Milagrosos”, dando conta da intervenção divina na 

realização de milagres, e ainda, os “Vulgares (profanos e devotos)”. Nos “vulgares devotos”, 

temos a presença do milagreiro do cotidiano, sem o necessário apelo religioso, enquanto os 

“profanos” abrem espaço ao trágico, à truculência, aos crimes, aos cativeiros. Exemplo do ora 

afirmado é “O cativo”, do qual já transcrevemos atrás alguns trechos: 

 

Eu vinha do mar de Hamburgo 

N'uma linda caravella; 

Cativaram-me os moiros 

Entre la paz e la guerra: 
Para vender-me levaram 

A Salé, que é sua terra. 

Não houve moiro nem moira 
Que por mim nem branca dera; 

Só houve um perro judio 

Que ali comprar-me quizera. 
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Dava-me uma negra vida, 

Dava-me uma vida perra. 

De dia pisar esparto, 
De noite moér canella. 

E uma mordaça na bocca 

Para lhe não comer d'ella 

[…] 

(BRAGA, 1982, p. 147) 

 

Não há dúvida de que esse romance relata um episódio de cativeiro e, portanto, insere-

se tranquilamente na categoria dos “Vulgares profanos”. Certo é que o episódio relata a prisão 

de um cristão por mouros, o que nos poderia levar a pensar de imediato na terceira categoria. 

Contudo, isso não pode ser levado a cabo porque não há referências a episódios 

especificamente históricos, como no já visto caso da tomada de Valença. 

A lista de Pinto-Correia (1986) é mais extensa e separa os romances em doze grupos 

temáticos: a) matéria épica; b) épico-lírico; c) novelesco-sentimental; d) catártico-

esconjuratório; e) trágico-moralista; f) noticioso-histórico; g) melancolicamente lírico; h) 

lírico-progressista; i) lírico-religiosa-moralista; j) religioso-exemplar; k) meramente religioso; 

l) épico-maravilhoso. Tal divisão finda por ser mais detalhada em relação a que nos apresenta 

Pere Ferré (2000). Do último grupo, Pinto-Correia cita a conhecida “Nau Catarineta”, que une 

o aventuresco das perigosas viagens pelo mar ao elemento sobrenatural e religioso cristão 

(diabo, anjo, alma). Leiamos o referido romance: 

 

Lá vem a nau Catarineta 
Que tem muito que contar! 

Ouvide agora, senhores, 

Uma história de pasmar. 
 

Passava mais de ano e dia 

Que iam na volta do mar, 

Já não tinham que comer, 
Já não tinham que manjar. 

 

Deitaram sola de môlho 
Para o outro dia jantar; 

Mas a sola era tão rija, 

Que a não puderam tragar. 

Deitam sortes à ventura 
Qual se havia de matar; 

Logo foi cair a sorte 

No capitão general. 
– Sobe, sobe, marujinho, 

Àquele mastro real, 
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Vê se vês terras de Espanha, 

As praias de Portugal! 

– Não vejo terras de Espanha, 
Nem praias de Portugal; 

Vejo sete espadas nuas 

Que estão para te matar. 

– Acima, acima, gageiro, 
Acima ao tope real! 

Olha se enxergas Espanha, 

Areias de Portugal! 
Alvíçaras, capitão, 

Meu capitão general! 

Já vejo terras de Espanha, 

Areias de Portugal. 
Mais enxergo três meninas, 

Debaixo de um laranjal: 

Uma sentada a coser, 
Outra na roca a fiar, 

A mais formosa de tôdas 

Contigo a hei de casar. 
– A vossa filha não quero, 

Que vos custou a criar. 

– Dar-te-ei tanto dinheiro 

Que o não possas contar. 
– Não quero o vosso dinheiro, 

Pois vos custou a ganhar. 

– Dou-te meu cavalo branco, 
Que nunca houve outro igual, 

– Guardai o vosso cavalo, 

Que vos custou a ensinar. 
– Dar-te-ei a nau Catarineta, 

Para nela navegar. 

– Não quero a nau Catarineta, 

Que a não sei governar. 
– Que queres tu, meu gageiro, 

Que alvíçaras te hei de dar? 

– Capitão, quero a tua alma 
Para comigo a levar! 

– Renego de ti demónio, 

Que me estavas a tentar! 

A minha alma é só de Deus; 
O corpo dou eu ao mar. 

 

Tomou-o um anjo nos braços, 
Não no deixou afogar. 

Deu um estouro o demónio, 

Acalmaram vento e mar; 
E à noite a nau Catarineta 

Estava em terra a varar. 

(GARRETT, 1943, p. 112 – 116) 

 

No entanto, Faria Júnior (2009) encontra em Costa Fontes (1997) uma divisão ainda 
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mais detalhada do que a de Pinto-Correia (1986). Nela os romances organizam-se em vinte e 

seis seções também temáticas. Algumas delas: épicos; carolíngios; históricos; mouriscos; 

raptos e violações; incesto; mulheres sedutoras. 

Como temos afirmado, todas as divisões passam sempre pelo quesito conteudístico dos 

romances. Entretanto, notamos certa fragilidade nas classificações, pois os romances tendem a 

tratar de mais de um assunto, possibilitando sua múltipla nomenclatura. Em todo caso, 

compreendemos a necessidade de trabalhos dessa natureza, a fim de nortear e mapear o 

universo do romanceiro, no que tange aos assuntos inerentes ao povo que o produziu. Assim, 

apesar de as separações semelharem fragilidade, devemo-nos ater ao elemento que tem maior 

expressão e peso dentro do romance. 

Nessa linha de pensamento mergulharemos no universo de Pequeno romanceiro 

(1957), a fim de analisar cada romance produzido por seu autor. Por isso, precisaremos 

separá-los por temas, de acordo com os conteúdos. Com os catorze textos, estabeleceremos as 

linhas temáticas, portanto, e rastrearemos os resíduos medievais presentes na obra. 

 

3. O UNIVERSO RESIDUAL DE PEQUENO ROMANCEIRO 

 

O universo do romanceiro está repleto de temas, de imagens e de personagens que 

remetem à Idade Média, afinal, uma vez que se trata de um modo poemático típico da 

Península Ibérica do século XV, é evidente haver a expressão do imaginário daquele momento 

presente nos textos então produzidos, bem como naqueles que advêm de sua tradição nos 

séculos seguintes. Semelhantemente ao que disse Roberto Pontes (1999) acerca do processo 

de chegada do imaginário ibérico medieval, Câmara Cascudo (1984) defende a tese de que a 

bagagem cultural do português colonizador difundiu-se em terras brasileiras, mas ao mesmo 

tempo contaminou-se com os elementos culturais locais e deu surgimento a outros 

imaginários. Para ele, “Todos os mitos cristãos nos vieram de Portugal, desfigurados pela 

impressão popular.” (CASCUDO, 1984, p. 182). Esse posicionamento evidencia-se na 

imagem de semeadura e florescimento a que o estudioso recorreu na seguinte passagem: 

 

E, no século do Descobrimento, no fecundo sec. XVI, partindo-se da 

expedição geográfica de 1501, as estórias populares de Portugal são 

semeadas no Brasil, para uma floração sem fim... 

O português emigrava com o seu mundo na memória. Trazia o lobisomem, a 
moura encantada, as três cidras de amor, a Maria Sabida, doce na morte, agra 

na vida, as andanças do Malazarte fura-vida, todo o acervo de estórias, 
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bruxas, fadas, assombrações, homem de sete dentaduras, moleque de 

carapuça vermelha, hiras, alamoas, cabra-cabriola, gigantes, príncipes, 

castelos, tesouro enterrado, sonho de aviso, oração-forte, medo do escuro... 
(CASCUDO, 1984, p. 170) 

 

Se, portanto, um poeta como Guilherme de Almeida escreve um Pequeno romanceiro 

(1957), é possível depararmo-nos com os temas, as imagens e os personagens próprios da 

medievalidade, que buscaremos verificar a partir da análise da referida obra. Contando com 

catorze textos ao todo, o livro é um conjunto de poemas sob a forma romance que narram 

acontecimentos do cotidiano medieval, tematizando situações amorosas, heroicas, históricas, 

mágicas e lendárias, muitas vezes semelhantes àquelas citadas por Câmara Cascudo (1984) 

como pertencentes ao imaginário popular português, mas que chegou a nós e estão contínuo 

ciclo de renovação, hibridizando-se e cristalizando-se infinitamente. 

Baseados nos temas evocados pelos romances almeidinos, dividimos o estudo dos 

romances em três seções, quais sejam, “Amor e aventura vêm a galope”; “Entre mouros e 

cristãos: sequestros, bruxedos e ódios” e “Homens ao mar!”. A divisão seguiu um critério de 

agrupamento temático e residual, observando os pontos de contato entre os textos. Assim, 

aqueles nos quais detectamos a maior recorrência de determinado resíduo foram reunidos no 

mesmo grupo, de modo a estabelecermos três macro categorias, nomeando os subcapítulos. 

Dos romances constantes na obra destacamos, porém, o primeiro por não se encaixar 

especificamente em apenas uma das categorias por nós estabelecida. Trata-se do “Romance do 

reino antigo”. O texto funciona como uma espécie de prólogo, pois através dele o poeta 

sintetiza e anuncia o universo do romanceiro medieval, no qual adentramos a partir daquele 

momento, com histórias, aventuras e mistérios do povo: 

 

Era um reino tão antigo 

que o não sabiam lembrar 

nem os homens por ter lido 
ou ter ouvido falar, 

nem os livros que escreveram 

para fazer recordar, 

nem as baladas dos poetas 
que tudo sabem contar, 

nem as folhas indiscretas, 

nem os segredos do luar, 
nem os gemidos das grutas, 

nem as gargantas do mar, 

nem os ecos faladores, 
nem as línguas soltas do ar, 

nem mesmo as pedras das ruínas 
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que têm sempre o que contar. 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 09-10) 

 

Guilherme de Almeida começa o romance lançando mão de um expediente típico das 

histórias lendárias herdadas da Idade Média, presentes até hoje, sobretudo na literatura em 

prosa. Trata-se de remeter o leitor para um lugar distante no tempo e no espaço, através de 

fórmulas com que se inicia a narração, como ocorre no texto em análise: “Era um reino”.  

O reino está tão longe que ninguém consegue recordar-se do que se passou ali; nem o 

luar, nem as grutas nem o mar. Porém, o eu poético garante a existência desse reino, ainda que 

no campo da imaginação e, para tanto, dá início a uma série de relatos que comporiam a vida 

nesse reino: 

 

[...] 

Que havia esse reino, havia. 
Em que tempo? Em que lugar?... 

É o que ninguém saberia 

nem sequer imaginar. 
Mas era o reino em que a gente 

gostava de acreditar, 

com seu trono devoluto 

para nêle se sentar, 
e suas leis revogadas 

para outras leis sancionar, 

e seus vassalos e servos 
para o gosto de mandar, 

e seus corceis e armaduras 

para ir às lides lidar, 
e suas fronteiras vagas 

para alem delas passar, 

e seus falcões açulados 

para com eles caçar, 
e sua baixela de ouro 

para os faizões redourar, 

e seu leito de veludo 
para nêle se deitar, 

e sua rainha louca 

de olhos ôcos de avatar, 

tecendo seu véu de noiva 
num torreão com seu tear: 

aquela que enlouquecera 

de tanto e tanto esperar 
o rei que viesse e a encontrasse 

no reino em que eu quiz reinar. 

(ALMEIDA, 1957, p. 10-11) 
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Ao compararmos o romance com os demais do livro, vemos que o poeta faz 

referências a tudo o que vamos encontrar nos outros textos, como as terras longínquas para 

além-mar e as aventuranças nas quais os cavaleiros mergulham, o ambiente da corte e dos 

torneios cavaleirescos com as armaduras reluzentes, as grandes histórias amorosas que tão 

bem caracterizam a Idade Média, a exemplo dos cavaleiros andantes e das donzelas indefesas. 

É, portanto, de acordo com Antônio Soares Amora (1958), uma compilação dos outros treze 

romances. É como se fosse uma propaganda sedutora do mundo mítico a que somos 

convidados a conhecer, mesmo não se sabendo em que espaço ou tempo. Nele encontramos 

uma confluência dos resíduos mediévicos constatados ao longo do livro.  

Contudo, Pequeno romanceiro (1957) não pode ser visto apenas como uma nova 

versão dos romances da tradição, pois Guilherme de Almeida alcança muito mais, dando nova 

roupagem e significação a imagens, símbolos e ideias que remetem ao imaginário medieval: 

 

Mas se é verdade que, seduzidos pela fluencia melodica da linguagem do 
romanceador, realmente identificado com o mundo do medievo que o 

inspirou; seduzidos pela autenticidade e pela fôrça de seu vocabulario, de 

sua fraseologia, de sua sintaxe, de sua arte imagetica e conceitista; e ainda 
seduzidos pelo novelesco de seus romances — acabamos por nos empapar 

do mundo de sua poesia e por participar afetivamente das “proezas” de seus 

cavaleiros e de suas damas; também é verdade que o não estarmos 
prevenidos de que existe um sentido profundo em cada romance — pode 

levar-nos ao erro de supor que o romanceiro Almeidino é apenas uma 

versão moderna de velhas lendas e narrativas cavalheirescas. (AMORA, 

1958, p. 04, negrito nosso) 

 

É pela porta da frente, portanto, que o poeta modernista conduz-nos para o interior do 

universo medieval de Pequeno romanceiro (1957), composto pelos topoi amor, cavalaria, 

mouros, cristãos, lendas, mar, mistério e aventuras que fazem a sua essência. 

 

3.1. Amor e aventura vêm a galope 

 

Na literatura medieval, poucas não foram as vezes em que se falou sobre a matéria 

amorosa. O assunto esteve de maneira tão presente nos textos e no imaginário medieval que 

chegou a caracterizar todo um período, como o século XIII, com as cantigas trovadorescas — 

as de amor e as de amigo. Por volta do século XV, o tema ainda deu vazão a inúmeros textos 

como os do romanceiro oral da tradição, em que encontramos evidências do sentimento 

amoroso ao modo trovadoresco, caracterizado pela idealização e pela devoção do homem à 
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mulher amada (cantigas de amor) e pelo lamento da mulher ao declarar sua coita de amor e a 

dor da espera pelo retorno do amigo/amado (cantigas de amigo), como esclarece Maleval 

(2002). 

O historiador Michel Pastoureau, em No tempo dos cavaleiros da Távola Redonda 

(1989), questiona abertamente a consistência dessa forma cortês de amor, classificando-a 

muito mais como idealização: “As obras literárias, de fato, oferecem ao historiador a imagem 

mais completa e sedutora da vida afetiva. Mas será uma imagem fiel?” (PASTOUREAU, 

1989, p. 143). Mais adiante afirma ainda: “O amor cortês é um tema literário destinado a um 

público restrito. De acordo com os próprios poetas, consiste numa expressão da afetividade 

reservada a uma elite. Portanto, é difícil admitir, como se fez muitas vezes, que ele tenha sido 

realmente vivido.” (PASTOUREAU, 1989, 150), tendo sido praticado apenas no plano 

artístico, uma vez que os textos trovadorescos expressavam um ideal de vida, o desejo ou, 

para usarmos expressão de Johan Huizinga, o “anseio por uma vida mais bela” (HUIZINGA, 

2010, p. 47).  

A ostentação que permeava a vida nos palácios, a rotina dos reis e de seus agregados e 

a busca pela glória presente no universo cavaleiresco são exemplos de uma sociedade 

fascinada por construir o “embelezamento da vida” (HUIZINGA, 2012, p. 57). Huizinga 

complementa: “o brilho da felicidade do final da Idade Média também não passou 

despercebido: ele sobreviveu na canção popular, na música, nos horizontes quietos da pintura 

de paisagem e nos rostos sóbrios dos retratos.” (HUIZINGA, 2010, p. 47). Apesar de não ter 

uma relação direta com os fatos reais e cotidianos da vida medieval, essa idealização era 

possível justamente porque a vida estava arraigada no imaginário literário e vice-versa. As 

fronteiras entre a fábula e a realidade não eram muito claras para o homem medieval: 

 

A Idade Média não sabe distinguir entre realidades materiais e realidades 

imaginárias: história e lenda se confundem, porque ambas têm a mesma 

significação alegórica. Grande parte da literatura latina média serve para fins 
de interpretação alegórica dos objetos e do mundo. (CARPEAUX, 2012, p. 

59) 

 

Dessa mesma maneira se deu com o tema do amor. As relações de afeto flagradas nos 

textos artísticos eram moldadas pela idealização: 

 

A natureza real desse código altamente ritualizado de amor continua 
discutível; numerosas fontes foram sugeridas — a Ars Amatoria de Ovídio, a 

poesia hispano-árabe e o pensamento platônico, entre outras —, mas a 
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linguagem e as imagens do amor cortesão refletem, acima de tudo, o 

ambiente feudal, palaciano, em que o conceito se desenvolveu. Os 

protagonistas assumiram distintos papéis: o amante submetido à sua dama 
como o cavaleiro ao seu senhor, jurando leal e permanente serviço. 

Chamando a atenção para o seu pretz (“valor”) e valor (“coragem”) — ainda 

mais reforçados por seu nobre e puro amor —, ele solicitava mercê 

(“piedade”) e alguma recompensa. (LOYN, 1997, p. 62) 

 

A matéria amorosa, entretanto, não se restringiu ao medievo, pois é possível notar sua 

presença ao longo dos séculos seguintes, como no Romantismo do século XIX, momento em 

que a entrega apaixonada do amante é retomada sob a forma do derramamento lírico, do 

mergulho na subjetividade. O amor também é assunto patente em Guilherme de Almeida, em 

pleno século XX, em livro como Nós (1914), e — no qual mais nos interessa — Pequeno 

romanceiro (1957), cuja forma amorosa expressa é a do amor cortês, característico da 

medievalidade. 

Difícil é, dentre os catorze poemas integrantes do seu romanceiro, eleger aquele que 

não contenha qualquer menção amorosa, conferindo ao livro nota fortemente lírica. Há textos 

que mesclam o tema amoroso ao cavaleiresco, fato compreensível, pois ambos os universos 

temáticos aproximam-se. O romance “O Torreão do Além-Som”, segundo do livro, comprova 

o que dissemos. Leiamos: 

 

Cavaleiro montado em ginete de pluma, 
ajaezado de feltro, com cascos de espuma, 

procurando o que é puro e que é belo e que é bom, 

a galope, ao redor do Torreão do Alem-Som. 

 
Capacete de tule, broquel de veludo, 

armadura de fumo — ele é feito de tudo 

o que nunca retine, o que passa, o que vai 
como névoa esgarçada, sem o eco de um ái. 

 

Alva teia de aranha no fuso de um dedo 
sôbre os lábios, fiando o seu véu de segredo, 

a donzela que o espera, vestida de paz, 

ao prendê-lo em seus braços, dir-lhe-á: “Aqui jaz”. 

(ALMEIDA, 1957, p. 15 – 16) 

 

Ao longo das duas primeiras estrofes, a imagem de um cavaleiro é construída através 

da descrição minuciosa de sua vestimenta e de seu cavalo (ginete), os quais rondam o 
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torreão
26

 do castelo em busca de algo puro, belo e bom. O cavalo é feito de pluma e ornado de 

feltro, tecido macio e aveludado. Além disso, o ginete possui “cascos de espuma”, conferindo 

ao seu galope um trote macio e delicado. 

O cavaleiro, por sua vez, é caracterizado com armadura inusitada, podendo causar 

certo estranhamento em uma primeira leitura, pois, contrariamente ao elmo de ferro e ao 

escudo de aço, temos um capacete de tule
27

 e um broquel
28

 de veludo, harmonizando-se com a 

delicadeza da montaria. A armadura, por sua vez, é de fumo, por isso leve e silenciosa: “[...] 

êle é feito de tudo/ o que nunca retine” (ALMEIDA, 1957, p. 16), ou seja, é aquele que passa 

mansamente e não se anuncia nem causa dor. Ao mesmo tempo, é figura intangível, é “névoa 

esgarçada”, não se pode vislumbrá-lo com nitidez. 

Na terceira estrofe, a cena se completa ao falar do interior do torreão. Nele habita a 

donzela que espera secretamente pela chegada do cavaleiro. Ela tece um véu de segredo nos 

próprios lábios, sendo o seu dedo a agulha, cuja linha é uma teia branca de aranha — delicada, 

porém forte. A donzela aguarda em paz a chegada desse cavaleiro fora dos padrões, cuja 

figura leva-nos a entender não se tratar de um jovem guerreiro propriamente, mas da 

personificação do sentimento amoroso numa espécie de alegoria, a julgar pelo material de que 

é feita a sua armadura, seus acessórios e seu cavalo. A donzela estaria, assim, à espera do 

primeiro amor, o qual chega vagarosamente e sem ser notado: “o que nunca retine, o que 

passa, o que vai/ [...] sem o eco de um ái” (ALMEIDA, 1957, p. 16). Com o dedo sobre a 

boca, a jovem pretende manter o cavaleiro em segredo, guardá-lo somente para si. Chegando, 

ele repousa nos braços da donzela. A partir de agora, ela já pode amar: “ao prendê-lo em seus 

braços, dir-lhe-á: ‘Aqui jaz’”. (ALMEIDA, 1957, p. 16).  

Notemos um detalhe: aquela que receberá o inusitado guerreiro encontra-se distraída, 

tecendo, resguardada em um torreão, a parte mais bem protegida do castelo. Entretanto, o 

cavaleiro, que parece vir galopando pelo ar, simplesmente chegará e facilmente instalar-se-á 

no seio da que lhe aguarda. Com isso, podemos entender o sentimento amoroso como algo 

                                                
26 Segundo historiadores, o torreão era a parte do castelo medieval onde o senhor habitava, localizado em parte 

alta e de difícil acesso: “O torreão é dividido em andares por pisos de madeira. Por razões defensivas, tem uma 

única porta ao nível do primeiro andar, isto é, pelo menos cinco metros acima do chão. O acesso é feito por uma 

escada de mão, um andaime ou uma passarela ligada ao parapeito da camisa. Seja como for, deve poder ser 

retirado rapidamente em caso de ataque. É nesse andar que se localiza o salão, às vezes de teto curvo, que 

constitui o centro vital da habitação do senhor. Ali ele toma as refeições, diverte-se, recebe os hóspedes e 

vassalos, e inclusive preside a justiça, no inverno. No andar superior ficam seu quarto e o de sua esposa, aos 
quais se sobe por uma estreita escada de pedra junto à parede. O terceiro e o quarto andares abrigam os quartos 

coletivos dos filhos, dos serviçais e de algumas pessoas íntimas.” (PASTOUREAU, 1989, p. 64) 
27

 Tecido feito de seda ou algodão, transparente. Usado como véu. Muito conhecido como filó.
 

28 Escudo. 
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inevitável, sobre o qual não se tem poder nem se pode prever. Mesmo em ambiente tão 

guardado, a donzela foi acometida pelo invasor. 

O poeta constrói a ideia de primeiro amor, através de elementos que fazem referência 

ao campo amoroso medieval, como a figura do cavaleiro, a donzela resguardada dos perigos 

externos, a presença das plumas e o acolhimento do cavaleiro nos braços da moça. Guilherme 

de Almeida funde a imagem do referido sentimento à do cavaleiro, personificando-o a partir 

da carga simbólica que o último possui para o contexto medieval, pois amor, cavalaria e 

aventura estão intimamente ligados durante a Idade Média, como podemos depreender do 

comentário a seguir: 

 

O motivo romântico da identidade oculta do herói é certamente mais 

enraizado na concepção feminina do amor. Na materialização definitiva da 
imagem da força e coragem masculinas, sob a forma do guerreiro a cavalo, 

andam juntos o asseio feminino por adoração da força e o orgulho físico 

masculino. (HUIZINGA, 2010, p. 118). 

 

O amor puro está concebido sobre a ideia de perfeição e beleza. É com essa 

mentalidade que o chamado “amor cortês” fixar-se-á na cultura ocidental da Idade Média. Se, 

portanto, para pensar o amor ao modo medieval é preciso pensá-lo colorido e belo, conforme 

explica Huizinga (2010), o poeta modernista toma para si tal concepção e recria o ambiente 

mediévico, atribuindo ao cavaleiro predicados que o embelezam e suavizam, além de 

conferir-lhe aspecto de elevação e sublimidade. Por isso a presença da pluma, do veludo e do 

tule, a suavidade com que se aproxima, além do uso de palavras como “belo”, “puro”, “bom”, 

“segredo”, denotando a sacralidade de sua chegada, afinal, trata-se do amor em sua forma 

mais idealizada. Isso estabelece um paradoxo interessante, pois o cavaleiro é retratado de 

maneira delicada, o que o aproxima dos qualificativos da donzela.   

A representação do amor nesses termos expressa um resíduo mental utilizado por 

Guilherme de Almeida como substância para a construção de sua alegoria e vai ao encontro 

do que Huizinga (2010) classificará como embelezamento da vida: 

 

Todo o empenho em embelezar a vida se concentrava na apresentação 

colorida das formas do amor. Quem buscava a beleza na honra e na classe, 
quem queria enfeitar a sua vida com pompa e esplendor, ou seja, quem 

procurava a graça da vida na vaidade, era constantemente lembrado da 

futilidade dessas coisas. Mas no amor parecia existir um propósito e uma 
essência para aqueles que não tinham desistido por completo da felicidade 

terrena, que era o próprio desfrutar da beleza. Não era necessário criar beleza 
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de vida a partir de formas nobres ou valorizar um status elevado; aqui residia 

a mais profunda beleza de vida e a máxima felicidade em si, que apenas 

precisavam ganhar cor e estilo. Cada elemento da beleza, cada flor e cada 
som podiam servir para construir a forma de vida do amor.  

[...] 

O anseio por estilizar o amor era mais do que um jogo fútil. Era o poder da 

paixão em si que exigia da sociedade do final da Idade Média que 
transformasse a vida amorosa em um belo jogo com regras nobres. E, acima 

de tudo, havia a necessidade de enquadrar as emoções em formas fixas, para 

que o homem não se entregasse à barbárie. (HUZINGA, 2010, p. 179) 

 

Daí o poema de Guilherme de Almeida estar repleto de elementos sensoriais de cunho 

positivo, relacionando-se à tese amorosa, tais quais as cores motivadas pelas plumas, a maciez 

subtendida pelo feltro, pela espuma e pelo veludo, bem como o silêncio da sua chegada e a 

cumplicidade da donzela ao dispor o dedo sobre a própria boca. O amor é calmo e agradável 

aos sentidos, destarte, embeleza a vida e é aceito de bom grado pela jovem do romance. 

Para Huizinga, entrar no jogo do amor cortês era entregar-se à busca, ainda que 

ilusória, pelo embelezamento da realidade: “pelo menos criavam uma bela ilusão, na qual as 

pessoas imaginavam viver a despeito do fato de que também entre as classes mais altas a vida 

era amargamente crua.” (HUIZINGA, 2010, p. 179). Para o historiador, como depreendemos, 

a forma da vassalagem amorosa funcionava como um meio fantasioso de compensar a 

realidade da vida nada cortês. 

O essencial é: o amor modelar medieval forma-se a partir da necessidade do belo, 

conforme temos visto. No romance analisado, o cavaleiro surge como representação desse 

sentimento e, portanto, é descrito de modo elevado. Assim ocorrerá na literatura, sobretudo 

nos romances de cavalaria; o cavaleiro é sempre um homem de sentimentos nobres e 

iluminados. Em torno dele, uma aura de dignidade e de superioridade corroboram para a 

admiração do outro e para a contemplação sentimental por parte da dama. 

No romance “Lenda”, do Pequeno romanceiro, não ocorre a alegorização de um 

sentimento a partir da personificação do Amor. A descrição delineia, desta vez, o tradicional 

cavaleiro medieval; contudo, observemos a repetição do tratamento sacralizado e sublime da 

imagem deste, pois é nesse herói a cavalo e de armaduras que se concretiza a nobreza e a 

cortesia necessárias ao jogo amoroso.  

O romance comentado fala da salvação de uma princesa que se encontra em um 

cárcere, sob o poder tirano de algum rei mouro. Esta princesa deve ser resgatada por dois 

jovens, apresentados ab initio, os quais, movidos pela tarefa de libertar uma cativa, seguem na 

busca, travando batalha com os mouros, aqueles que a prenderam e desejam matá-la: 
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Vêm ali dois cavaleiros 

cavalgando devagar: 
ginete com xairel de aço, 

corcel com seu alfabar; 

loriga de ouro do sol, 
arnês de prata do luar, 

no morrião, pluma de céu, 

no elmo, pluma cor de mar; 

cinco lises no broquel, 
pendão de escarlata no ar; 

um montante na manopla, 

no alto lança de lidar. 
 

Vão alem dois cavaleiros, 

lado a lado, a galopar. 
A um mesmo alcácer vão eles 

a mesma dama salvar: 

a dos olhos de alcaçuz 

que um rei mouro quer matar. 
O que livrar a princesa 

com ela se há de casar; 

o que por ela morrer 
esse a donzela há de amar. 

 

Vem ai um cavaleiro 
solitário a cavalgar: 

traz a viseira descida 

sobre a tristeza do olhar, 

e a cabeça do rei mouro 
na lança em riste, a sangrar. 

(ALMEIDA, 1957, p. 19 - 21) 

 

Dividido em três estrofes, o poema destaca as figuras dos cavaleiros logo na primeira, 

apresentando toda a sua indumentária, cuja caracterização denuncia alta estirpe. É possível 

notar a idealização e o tratamento elevado da figura cavaleiresca quando as armaduras são 

evidenciadas, de modo a concorrerem como representação da bravura e da coragem dos que 

portam as vestes descritas. O primeiro verso “Vêm ali dois cavaleiros” (ALMEIDA, 1957, p. 

19) serve para apresentar as duas figuras e abrir a sequência descritiva de elementos 

componentes das armaduras. A imponência dos soldados é própria da literatura cavaleiresca e 

necessária ao imaginário amoroso daquela época, como Pastoureau explica:  

 

De resto, toda uma literatura o alimenta [gosto pelas atividades guerreiras]. 

Uma literatura exaltante, que descreve combates heroicos, em que cavaleiros 

magníficos, em armaduras brilhantes, realizam feitos de guerra inumeráveis, 
antes de encontrar uma morte sublime ou de conquistar a mais gloriosa das 
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vitórias. (PASTOUREAU, 1989, p. 101) 

 

O herói deve estar a serviço dos fracos, dos indefesos e dos injustiçados, por isso, de 

acordo com seu código de honra, deve prezar pelas donzelas, como é o caso do romance em 

análise. Por elas, arrisca-se às várias situações, disposto a matar ou morrer.  

Propositalmente os guerreiros descritos em “Lenda” possuem um equipamento de 

guerra completo, pois, se eles são a representação da bravura e do amor, é mister surgirem 

impecáveis e sedutores. Por esse motivo, a primeira estrofe dedica-se a caracterizar a 

vestimenta dos guerreiros, organizando-se em alternância. A partir de certo ponto, os versos 

ímpares descrevem o primeiro cavaleiro, enquanto os pares, o segundo. Dessa forma, o 

primeiro cavaleiro possui ginete com xairel
29

 de aço, loriga
30

 de ouro, um capacete, um 

escudo, uma espada e luvas de ferro. O segundo, corcel com alfabar
31

, arnês
32

 de prata, elmo
33

, 

pendão
34

 e lança. 

Na Idade Média, os cavaleiros eram os responsáveis pela aquisição da própria 

indumentária e acessórios. Assim, quanto mais nobre a condição social melhor estaria vestido 

o cavaleiro: 

 

Ora, o equipamento custa caro, muito caro; raros são aqueles que possuem 

um completo. Já observamos que alguns candidatos à cavalaria eram 
obrigados a adiar a data de sua ordenação, pois sua fortuna, ou a dos pais, 

não lhes permitia a aquisição de um equipamento adequado. 

(PASTOUREAU, 1989, p. 110). 

 

Se a idealização amorosa passava pela busca do embelezamento da vida, podemos 

supor que quanto mais belo, reluzente e nobre fosse o cavaleiro, mais próximo do ideal ele 

estaria. Logo, possuir a vestimenta completa era um desejo de qualquer jovem guerreiro, já 

que a roupa estava associada ao seu status. 

A armadura completa reforça a admiração e o mistério em torno da figura cavaleiresca, 

a exemplo do famoso herói da literatura medieval, Rolando, que vai fixando-se no imaginário 

popular e chega a ganhar atributos místicos, fazendo da matéria
 
algo recorrente no ideário do 

povo, sendo possível forjar com isso outros heróis de valor, coragem e também misteriosos. 

                                                
29 Tecido usado para recobrir as ancas dos cavalos. 
30 Armadura completa. 
31 Manta listrada. 
32 Armadura. 
33

 Capacete de ferro para batalhas. 
34 Estandarte.  
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Os cavaleiros estão sempre um patamar acima, pois são homens iluminados e dignos de uma 

quase adoração.
 35

 

Em Pequeno romanceiro (1957), há um romance cujo motivo central é a aparição 

sobrenatural de Galaaz para os demais reunidos a portas fechadas no dia de Pentecostes, 

revelando-se a perigosa missão do cavaleiro: procurar o Graal. Com uma voz poética em 

primeira pessoa, “Página da Demanda” inicia-se da seguinte maneira: 

 

Sou da Távola Redonda, 

amigo de Galaaz 
Passei-me ao reino de Logres 

ora já grã peça faz. 

Des chegado Pentecostes 

era eu em Camaalot 
ú foi feito cavaleiro 

Galaaz por Lançalot. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 91-92) 

 

A narrativa continua com a descrição de um grande raio de luz a encher a sala onde os 

homens de Artur encontram-se. A luz da qual Galaaz surge evoca imagem bastante 

semelhante ao episódio bíblico de Pentecostes
36

, em que, tomados pelo poder do Espírito 

                                                
35 O herói cavaleiro está sempre envolto em aura de mistério. Em geral é um homem de poucas palavras, é 

sempre um escolhido para desempenhar tarefas que demandem aspectos sobre-humanos. O rei Arthur, por 

exemplo, é o único que consegue desencravar a espada Excalibur da rocha. Gallaaz é o iluminado na Demanda 

do Santo Graal. Quanto a Rolando, “era personagem muito conhecido em Portugal e Espanha, sendo citado em 

crônicas, romances e cantigas dos trovadores. Nas aldeias próximas aos Pirineus, a tradição identificou o cenário 

das aventuras do invencível herói: montanhas passaram a ser chamadas de Pedra de Rolando; fendas e buracos 

de rochas eram atribuídas às marcas de seus pés, ou das patas de seu cavalo. Sua espada, durindana, encontrar-

se-ía num rio próximo da cidade de Toledo, significativamente denominado El Rio de la Espada. Na memória 

coletiva o guerreiro franco ganhou a forma de um gigante visitador de grutas, montes e rios. Data do fim do 

século XV a extraordinária difusão de romances de cavalaria do ciclo carolíngio na Península Ibérica. Aos 
personagens convencionais (Rolando, Olivério, Carlos Magno) foram acrescentados novos paladinos, como 

Bernardo del Carpio, Claros de Montalvão, Floresvento, Montesinos e o Marquês de Mântua. A reelaboração 

discursiva e textual da temática sofreu sensível alteração em 1525, quando o espanhol Nicolau de Piemonte 

escreveu a Historia del Emperador Carlomagno y de los Pares de Francia, y de la cruda batalla que hubo 

Oliveiros com Fierabras, Rey de Alexandria, hijo del grande Almirante Balan, com base na tradução de uma 

obra francesa anterior. Nos séculos posteriores, esse ideário correu o mundo, sendo introduzido em territórios de 

colonização ibérica situados na África, Ásia e América. Persiste nas ilhas de Açores e Madeira, São Tomé e 

Príncipe, em Goa (na Índia), na Argentina, México, Peru e Nicaragua.” (MACEDO, s/d, p. 12). 
36 A passagem bíblica a que nos referimos está no livro dos Atos dos Apóstolos e conta o instante em que os 

discípulos de Jesus, reunidos, recebem a visita do Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo, as quais 

pousam sobre cada um dos que ali estão presentes: “¹Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam 

reunidos no mesmo lugar. ²De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a 
casa onde eles se encontravam. ³Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram 

pousar sobre cada um deles. 4Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia que falassem.” (ATOS, 2: 1-4). 
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Santo, os discípulos de Jesus Cristo entram em transe e começam a falar em língua 

desconhecida. Da mesma maneira do relato bíblico, os homens da Távola Redonda deixam-se 

suspensos, maravilhados por aquela visão: 

 

[...] 

E aquel dia, que vos digo, 

estando no paço, vi, 
portas e frestas cerradas, 

ca o catamos todos i, 

não escurecer porende, 

ca um raio de sol entrou 
que era mui grã maravilha 

e a todos nós espantou. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 92) 

 

 Na sequência, o eu poético descreve as roupas com que Galaaz surgiu e ressalta a 

surpresa com a sua entrada em uma sala completamente trancada, logo após uma grande luz 

aparecer no recinto. Os presentes não conseguem explicar o acontecimento, restando entendê-

lo como uma manifestação do sobrenatural, portanto, estariam eles diante de um iluminado. 

Galaaz era o escolhido por Deus para empreender a jornada e encontrar o cobiçado cálice 

sagrado.  

 

[...] 

De loriga e brafoneiras, 
elmo e dois sobressinais 

de um eixamête vermelho, 

aveo que entrou Galaaz. 

Por ú entrara não houve 
tal que o pudesse entender. 

E, tanto que foi no meio 

do paço, o ouvimos dizer: 
— “Paz seja convosco!” E após 

manto e guarnacha vestir, 

que um ermitão lhe trouxera, 
todos o vimos se ir 

à seeda perigosa: 

e a não comprida comprir. 

 
Aquel dia, que vos digo, 

sei que o er não viverei. 

E por Esso, haja Deus grado! 
ende rem vos não direi.  

   (ALMEIDA, 1957, p. 92-93) 
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Vemos, portanto, “Página da Demanda” reiterar o caráter de mistério e de iluminação 

da cavalaria. Pertencer a esta ordem era estar a serviço de Deus, logo, havia naturalmente uma 

conexão com o divino pelo fato de sagrar-se cavaleiro. Atirar-se em demandas, sobretudo para 

a glorificação da cristandade, era já um passo rumo à salvação. Por todos esses motivos, o 

homem de armadura, cavalo e escudo é um ser de elevado espírito, logo, é compreensível 

representá-lo nos moldes mais nobres permitidos pela imaginação. 

A imponência com que aparecem os dois salvadores do romance “Lenda” — bem 

vestidos e reluzentes —, é reflexo da glória na qual os cavaleiros viviam e desejavam terminar 

seus dias, endossada pela modelagem de heróis-tipo fabricados pelas lendas, novelas e relatos 

em geral, como vimos em Galaaz. 

Em “Lenda” os atributos de elevação estão relacionados à natureza dos materiais de 

que são feitos os acessórios: a loriga é de ouro do sol, o arnês é de prata do luar, ou seja, o 

brilho de ambas as armaduras está associado a dois elementos celestes, como também está o 

capacete de um dos aventureiros, pois sua pluma é de céu.  

A relação dos acessórios com o céu e os astros não pode ser ignorada. Guilherme de 

Almeida não optou gratuitamente pela caracterização das armaduras, mas para conferir 

aspecto de mistério e de sublimação àqueles que as vestem. 

Isso pode ser comprovado a partir de estudo de Ricardo da Costa (2002), segundo o 

qual, a relação do homem medieval com os elementos celestes é bastante profunda. Encarava-

se o estudo dos astros com notória seriedade, a ponto de a medicina atuar condicionada à 

Astrologia. Os mais ricos eram tratados por um médico acompanhado de um astrólogo, dado 

o fato de então se acreditar haver influência direta dos astros no corpo humano
37

. 

Segundo a concepção da Astrologia medieval, havia uma região supralunar e outra 

sublunar. Nesta encontravam-se a desordem, as oposições e a corrupção dos elementos, 

movidos pelos influxos recebidos da região supralunar, na qual se encontravam os santos, os 

anjos e o próprio Deus (a última esfera). Para Costa (2002), essa visão está eivada de uma 

mentalidade bem anterior, pois a imagem de um mundo superior perfeito, de onde emana a 

projeção do mundo terreno, imperfeito e corrupto, pode ser conferida em Platão, com a sua 

                                                
37 Trata-se da “Teoria Clássica dos Humores”, a qual associava os estados de ânimo ou do físico aos quatro 

elementos naturais. Sobre os humores, Costa explica-nos: “os quatro elementos — terra, ar, fogo e água — 

estavam em permanente correspondência, tanto com os astros quanto com os quatro humores (líquidos) em 

circulação no corpo humano: o sangue (qualidade de úmido), a fleuma (linfa, soro, muco nasal, saliva, muco 
intestinal, qualidade de seco), a bílis (amarela, quente) e a atrabílis (ou bílis negra, secreção do pâncreas, fria).” 

(COSTA, 2002, p. 489). Para Ricardo Costa, a medicina medieval “era, portanto, um Humorismo, pois atribuía a 

origem das doenças e o estado de espírito de uma pessoa às alterações dos humores do corpo [...], sempre em 

relação direta com a posição dos astros” (COSTA, 2002, p. 490-491). 
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Teoria do mundo das ideias. 

O homem medieval atribui características místicas aos corpos celestes, cuja natureza 

não pode ser compreendida por completo, havendo sempre algo oblíquo, ainda por revelar-se. 

Além disso, ganham sacralidade, pois estão próximos de Deus. A lua é justamente o limite 

entre as duas regiões; por ela emanam os fluidos divinos às regiões sublunares. O que dizer do 

sol, então, que estaria acima da lua?
38

 

Curiosamente, as armaduras dos cavaleiros do romance “Lenda” estão ligadas a dois 

dos astros celestes: o sol e a lua. O material da veste do primeiro cavaleiro não é feito apenas 

de ouro, mas de ouro do sol. Na mesma ideia segue a vestimenta do segundo, composta agora 

pela prata do luar. Ambos surgem duplamente resplandecentes: pelo metal precioso e pela 

relação com os astros celestes. 

No referido poema, os cavaleiros não são mais aquele feito de névoa diáfana, 

encontrado no primeiro romance analisado, pelo contrário, podem ser vistos a distância em 

toda a sua reluzente pompa. Ainda que descritos com os costumeiros acessórios de cavalaria, 

é fato permanecer a ideia de elevação constatada também no poema “No torreão do Além-

Som”. Em “Lenda” os cavaleiros surgem para salvar a donzela, por isso, significam a 

libertação, a coragem, a aventura e, por fim, o amor. Destarte, é compreensível sua aparição 

gloriosa, uma vez que ao lado do sentimento amoroso e da bravura estava o anseio pelo belo, 

flagrante nos metais divinizados dos dois guerreiros. 

Enquanto isso, na segunda estrofe, devidamente caracterizados em suas armaduras, os 

heróis partem em busca do cativeiro onde a princesa está: “Vão alem dois cavaleiros” 

(ALMEIDA, 1957, p. 20). Dessa maneira, temos um segundo movimento de cena: o primeiro, 

quando aparecem os guerreiros; o segundo, quando se dirigem para o resgate, seguindo 

caminho rumo ao encontro da cativa. 

A referência feita a ela é rápida, sendo-lhe dispensada uma única expressão 

qualificativa direcionada aos seus doces olhos: “a dos olhos de alcaçuz” (ALMEIDA, 1957, p. 

20). Apesar disso, ela possui importância central no romance, sendo a causa da batalha a que 

os cavaleiros submeter-se-ão, pois o perigo no qual a moça se encontra deve constituir-se o 

elemento motivador do enfrentamento guerreiro: 

 

                                                
38 Sobre as oito esferas supralunares, Costa diz: “Como o universo era um conjunto de esferas concêntricas e 

cristalinas, isto é, transparentes, cada uma delas continha um planeta. Acima da Terra, na seguinte ordem de 

esferas: 1) Lua, 2) Mercúrio, 3) Vênus, 4) Sol, 5) Marte, 6) Júpiter, 7) Saturno. Na oitava e última esfera, 

estavam as estrelas fixas e as constelações do Zodíaco.” (COSTA, 2002, p. 496). 
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A ética cavaleiresca envolvia, entre outras coisas, o socorro a donzelas em 

perigo e mulheres que fossem violentadas por outros cavaleiros, o respeito à 

palavra dada, o zelo pela reputação. Em suma, o cavaleiro deveria exercer 
perfeitamente o que incumbia à sua função: proteger os demais. 

[...] 

Todos os comportamentos destoantes, contrários a essas virtudes [justiça, 

prudência, fortaleza, temperança, fé, esperança e caridade] configuravam a 
concepção de um mau cavaleiro, exemplo a ser evitado, razão dos distúrbios 

e desordens sociais. (SOUZA, 2011, p. 76 -77) 

 

No romance em observação, constatamos a situação de vulnerabilidade de uma 

donzela, justificando-se o surgimento de cavaleiros com o intuito de salvá-la e merecer o seu 

amor, arriscando suas vidas.  

Ao ser sagrado cavaleiro, todo jovem deveria saber que havia uma série de preceitos a 

serem seguidos e respeitados. Por toda a vida ele deveria trilhar sua conduta com base neles e 

inspirar-se nos modelos de bons cavaleiros, muitos dos quais produzidos por lendas e 

romances medievais que serviam, no fim das contas, como um reforço dos princípios da 

cavalaria, pelo menos na esfera idealista, pois tinha-se nos romances o exemplo de cavaleiro 

nobre, valente e cristão a ser seguido: “De uma maneira geral, o código de cavalaria pode ser 

resumido em três princípios: fidelidade à palavra dada e lealdade perante todos; generosidade, 

proteção e assistência aos que delas precisam; obediência à Igreja, defesa de seus ministros e 

de seus bens” (PASTOUREAU, 1989, p. 48). 

Aclarados os três princípios, Pastoureau (1989) vai encontrar em Gawain, sobrinho do 

rei Artur, o imaculado modelo de herói, pois dotado dos atributos necessários:  

 

O “sol de toda a cavalaria” é Gawain, o sobrinho do rei Artur, aquele dentre 

os companheiros da Távola Redonda que possui em mais alto grau as 

qualidades que se espera de um cavaleiro: a franqueza, a bondade e a 
nobreza de coração; a piedade e a temperança; a coragem e a força física; o 

desdém à fadiga, ao sofrimento e à morte; a consciência de seu valor; o 

orgulho de pertencer a uma linhagem, de ser leal a um senhor, de respeitar a 
fidelidade jurada; enfim, e sobretudo, essas virtudes que em francês arcaico 

são designadas com os termos “largesse” (generosidade) e “courtoisie” 

(cortesia). (PASTOUREAU, 1989, p. 48). 
 

Diversos reis, príncipes e nobres de um modo geral eram assíduos leitores das novelas 

de cavalaria e espelhavam-se nos ideais de nobreza e honra pregados por elas. Segundo 

Huizinga (2010), tratava-se de uma tentativa de manter ou engrandecer sua fama, tendo em 

vista ser a comparação com os cavaleiros de conduta elevada algo de grande positividade para 

a fixação do nome e da linhagem daquele nobre pelos reinos a fora, conforme verificamos no 
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excerto a seguir: 

 

Desde jovem
39

 ele mandava que lhe declamassem os feitos heroicos de 

Gawain e Lancelote; mais tarde, passou a preferir os antigos. Antes de 
dormir, fazia que lhes lessem por um par de horas “les hautes histoires de 

Romme” [as grandes histórias de Roma]. Tinha especial predileção por César, 

Aníbal e Alexandre, “a quem queria seguir e imitar” [lesquelz Il vouloit 
ensuyre et contrefaire]. Todos os contemporâneos deram grande importância 

a essa emulação como impulso a suas proezas. “Ele desejava a grande 

glória”, diz Commines, “que mais do que qualquer coisa o levou a 
empreender essas guerras; e gostaria de parecer com aqueles antigos 

príncipes dos quais tanto se falou após sua morte” [...] Chastellain 

testemunhou a primeira ocasião em que ele pôde pôr em prática sua sede de 

grandeza e seu ímpeto de fazer grandes gestos à moda antiga. Foi por 
ocasião de sua primeira entrada como duque em Mechelen, em 1467. Devia 

punir uma rebelião; a causa foi devidamente instruída e julgada, um dos 

líderes foi condenado à morte, outros foram exilados para sempre. O 
patíbulo é erguido na praça do mercado, o duque senta-se bem à frente; os 

culpados estão de joelhos, o carrasco empunha a espada. Então, de um golpe, 

Carlos exclama: “Parem! Tirem-lhe a venda e ponham-no de pé”. Diz 

Chastellain: “E então percebi que seu coração tinha propósitos altos e 
singulares para o futuro, e para adquirir glória e renome pelas suas obras 

extraordinárias” (HUIZINGA, 2010, p. 102 - 103) 

 

Para Souza (2011), é fato que havia todo um código de conduta difundido entre os 

guerreiros, contudo, existe considerável distância entre o que se pregava e o que se praticava. 

Segundo a estudiosa, os princípios de nobreza passaram a existir como forma de conter os 

impulsos violentos dos próprios cavaleiros, pois muitas vezes, os protetores eram os próprios 

agressores: 

 

a cavalaria constituía-se como uma instituição reguladora da ordem social. 

No entanto, seus próprios membros feriam o código que o regiam e 

instaurava-se o caos! Afinal, como pode aquela que deveria socorrer agredir? 
Diante de uma situação temerária, na qual as disputas entre famílias geravam 

constantemente guerras e comprometia a própria ordenação social, impunha-

se o enquadramento, a domesticação da turbulência guerreira, uma tentativa 

de reduzir os riscos da entropia que punha em risco a própria reprodução 
social. Assim, era preciso impor, na prática, o que pregava a ideologia 

cavaleiresca, como que “relembrar” aos cavaleiros a função a que estavam 

destinados, que sua atividade corretamente exercida propiciava o bom 
funcionamento do conjunto social. (SOUZA, 2011, p. 76 - 77) 

  

Quando Souza (2011) diz que era preciso relembrar aos cavaleiros a sua função social, 

está referindo-se às várias tentativas de fixar os ideais cavaleirescos no imaginário dos jovens; 

                                                
39 Trata-se de Carlos, o Temerário (1433-1477), duque nascido na região da Borgonha. 
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uma delas, a literatura. 

Dentre as suas funções desse nobre valente, estava a de garantir a honra dos indefesos, 

o que possibilita surgir um imaginário embasado na cortesia amorosa, em que o homem deve 

lutar a serviço de uma mulher, seja pelo resgate dela ou para engrandecimento do próprio 

nome. 

O romance “Altanaria” é outro bom exemplo para demonstrarmos esse princípio de 

proteção aos fracos. Certa manhã um jovem rei sai pelas imediações do reino para praticar a 

falcoaria, caça procedida com o auxílio de um falcão adestrado, o qual se leva ao campo com 

um capuz que lhe impede a visão. Ao chegar ao local, retira-se-lhe a venda e este se lança em 

direção à presa. Leiamos o poema: 

 

Apenas aluzecia, 

com meu francelho
40

 emplumado 
no guante

41
 do falcoeiro, 

meu alazão ajaezado
42

, 

e um monteiro por companha, 

do meu castelo torreado 
me fui em altanaria

43
 

por terras do meu condado. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 73-74) 

 

Ao ver uma ave, o rei liberta seu falcão, que em voo certeiro, rápido e forte, atinge a 

imensidão do céu e capta a presa em seu bico, retornando imediatamente para seu domador, a 

quem entrega a caça. Trata-se de uma pomba branca, cujo sangue vermelho comparado ao 

rubi respingara no seu peito, formando simbolicamente um colar. É o coroamento da força 

que elimina a fraqueza: 

 

[...] 
Aque, no céu renascido 

do albor do dia anunciado, 

alto, uma ave de asas alvas 

— rastro de estrêla deixado — 
alá alonge se alçava. 

O sol era já levado, 

leva o seu vôo certeiro 
o meu falcão açulado. 

                                                
40 Falcão encontrado na Europa, na Ásia e na África. 
41 Luva de ferro das armaduras medievais. 
42

 Arreado, aparelhado. 
43 Caçada feita com aves de rapina. 
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Certeiro que foi, o vôo 

alcança a prêsa, acertado: 

e traz uma pomba branca 
com seu peito ataviado 

pelos rubis do seu sangue, 

colar ao colo colado. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 74) 

 

O romance expressa, dessa maneira, o antagonismo das batalhas, em que o forte 

subjuga o fraco. Entretanto, quando isso se dá pelas vias da injustiça, o cavaleiro nobre não 

pode aceitar, por contradizer os princípios cavaleirescos. No caso em análise, o cavaleiro não 

impediu a morte da pomba branca, simbolizando aí a pureza, desde o modo como ela aparece 

no céu — rastro de estrela —, passando por sua apresentação ao cavaleiro, ensanguentada, 

contrastando com a brancura de suas penas o vermelho vivo de seu sangue, até a comparação 

feita com um anjo na última estrofe pelo rei agora martirizado pelo infortúnio: 

 

[...] 

Passo a porta colgadiça 

do meu castelo torreado, 
ende tão arrependido, 

tão de mim mesmo coitado, 

qual se houvera consentido  
fosse um anjo degolado. 

   (ALMEIDA, 1957, p. 74-75) 

 

Na Idade Média encarar os perigos e os medos em favor dos fracos e, sobretudo, em 

nome de um ideal amoroso era espécie de cláusula inquestionável entre os jovens. Era preciso 

nutrir o amor por uma dama e, por ela, demonstrar bravura: 

 

O cavaleiro e a amada, o herói em nome do amor, são o motivo mais 

primário e imutável que em toda parte renasce, e sempre renascerá. [...] Ele 
nasce diretamente da necessidade do homem de demonstrar a sua coragem 

para conquistar uma mulher, para correr perigos e ser forte, sofrer e sangrar; 

a aspiração de todo jovem de dezesseis anos. [...] O feito heroico deve 

constituir-se na libertação ou no resgate da própria mulher do perigo mais 
ameaçador. (HUIZINGA, 2010, p. 116) 

 

Retomando o poema “Lenda”, é possível constatar que tudo gira em torno do 

cumprimento dessa cláusula. Movidos, então, pela obrigação ética e pelo desejo de resgatar a 

donzela das mãos do rei mouro, os cavaleiros seguem para a lida da qual apenas um retornará. 
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Antes, porém, de rumarem para o combate, há um detalhe para o qual a voz narrativa 

do poema atenta, merecendo atenção em nossa análise, pois justifica o final do poema. Trata-

se da sequência dos últimos quatro versos da segunda estrofe: “O que livrar a princêsa/ com 

ela se há de casar;/ o que por ela morrer,/ esse a donzela há de amar” (ALMEIDA, 1957, p. 

20). Nesse trecho apresentam-se as condições amorosas aos pretendentes. A ideia do sacrifício 

mais extremo pelo amor era encarada de maneira muito sublime, pois, mais nobre que a ideia 

de salvar a donzela era a de morrer ao lutar em seu favor. Isso dá àquele que morre o 

privilégio de angariar o amor da mulher cortejada, enquanto o outro desfrutaria somente do 

matrimônio. 

Durante a época medieval, casamento e amor não estavam necessariamente ligados. 

Inúmeras vezes se casava por convenção financeira ou por interesses políticos: “Laços de 

afeto e laços conjugais não eram sinônimos naquele tempo, embora a Igreja Católica não 

medisse esforços para transformar o casamento em uma instituição sólida e em um 

sacramento religioso.” (MACEDO, 2002, p. 14). Até então, o casamento era “um pacto entre 

famílias.” (MACEDO, 2002, p. 20). Por seu turno, Pastoureau (1989), apesar de também 

encarar o assunto como Macedo, não descarta a motivação amorosa em algumas situações:  

 

Por um lado, vários indícios tendem a demonstrar que não existe afeição 
conjugal: diferenças de idade entre os cônjuges; papel dos pais no arranjo do 

casamento; papel do dinheiro nos contratos; desinteresse pelos filhos; 

frequência da viuvez e das segundas ou terceiras núpcias. Mas, por outro, 
documentos nos mostram que os casamentos clandestinos, sem o 

consentimento dos pais, da família ou do senhor, contam-se às centenas por 

toda parte. [...] Se há muitos casamentos por interesse, há também por amor. 
(PASTOUREAU, 1989, p. 151) 

 

Dito isso, temos na última estrofe do romance uma terceira movimentação: a volta de 

apenas um dos cavaleiros. Subtende-se, portanto, que o outro jovem morreu na aventura em 

que se lançaram. Na estrofe em referência há dois versos centrais e de profunda significação, 

ao qual associamos os últimos versos da estrofe anterior, em que se estabelece o merecimento 

do amor da princesa àquele que morrer no combate e, ao sobrevivente, a mão dela em 

casamento.  

O cavaleiro sobrevivente é descrito da seguinte forma: “traz a viseira descida/ sôbre a 

tristeza do olhar” (ALMEIDA, 1957, p. 21). Ao contrário do que poderíamos supor, o 

guerreiro não está feliz com o resultado do resgate, pois, se ele se manteve vivo significa não 

gozar do amor, mas apenas casar-se com a donzela, mera convenção social. É para o outro, 
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morto no campo de batalha, que os sentimentos e a estima maiores serão direcionados. 

O cavaleiro que retorna deve contentar-se com o casamento e com a sua glória pela 

vitória sobre o mouro, exibindo a cabeça do pagão como prova do cumprimento do ato 

heroico: “e a cabeça do rei mouro,/ na lança em riste, a sangrar.” (ALMEIDA, 1957, p. 21). A 

plena satisfação está garantida para aquele que morreu, pois, conforme Huizinga explicita, ao 

falar sobre o desejo dos jovens guerreiros de correr perigos, é na morte que se dá a realização 

mais sublime, a demonstração mais profunda de dedicação à amada: 

 

Expressar e satisfazer esse desejo, algo que parece inalcançável, é 

substituído e elevado pelo ato heroico praticado por amor. Com isso, a morte 

passa a ser imediatamente uma alternativa para tornar plena a satisfação que, 
por assim dizer, fica garantida de ambos os lados. (HUIZINGA, 2010, p. 116) 

 

Vemos, portanto, em “Lenda”, a figura central feminina sendo cortejada por dois 

jovens cavaleiros, os quais cumprem todos os preceitos do amor cortês, próprios do 

imaginário amoroso medieval encontrado, por exemplo, nas cantigas trovadorescas: o 

objetivo é servir à dama da forma mais elevada possível, a fim de conquistar o seu amor. 

No Romanceiro geral português (1982), Teófilo Braga apresenta-nos um romance 

intitulado “Vestígios de uma saga”, construído pelo diálogo entre uma dama e um cavaleiro a 

cortejá-la. Esta é indagada por aquele sobre como ele poderia merecer um encontro com ela, 

mas imediatamente a dama expõe certo impedimento: 

 

— Eu bem quizera, senhora, 
Com ella falar um dia. 

“Isso como pode ser, 

Se na sala aonde assisto 
Cinco guardas estariam? 

[...] 

   (BRAGA, 1982, tomo I, p. 88) 

 

 Interessado em saber quais seriam tais obstáculos, o amante continua o diálogo e pede 

que a amada revele as “guardas” que impedem a entrevista: 

 

[...] 

— Diga a sua qualidade, 

Que então lhe responderia. 

“A primeira guarda era 
Um velho que não dormia; 

A segunda guarda era 
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Uma campana garrida; 

A terceira guarda era 

Uma leôa parida; 
E a quarta guarda era 

Um rio que bem corria; 

Mais a quinta guarda era 

Os dois manos que eu tinha. 
[...] 

   (BRAGA, 1982, tomo I, p. 88) 

  

 Diferentemente de uma provável hesitação, após a descrição dos impedimentos para se 

chegar à senhora, o amante firma-se ainda mais em seu propósito e anuncia como venceria 

todos os obstáculos, mostrando-se superior a todos os perigos e dificuldades: 

 

[...] 

— Pois essas guardas, senhora, 
Com todas m’eu haveria: 

Esse velho que não dorme, 

Eu o adormentaria; 
Essa campana guarrida 

Metto-a em agua fria; 

Essa leôa parida 

Dava-lhe pão que comia! 
Esse rio que bem corre 

Eu a nado passaria; 

E esses dois manos vossos 
Eu com elles dormiria. 

   (BRAGA, 1982, tomo I, p. 88-89) 

 

Este caso explicita o desejo de serviço a uma dama, mediante o enfrentamento dos 

mais diferentes desafios. No decorrer do romance são elencados cinco elementos para testar a 

bravura do enamorado: um velho que nunca dorme, uma campana, a qual podemos entender 

como uma guarita de soldados, uma leoa, um rio e os dois irmãos da senhora. Entretanto, 

encorajado pelo sentimento amoroso, o aventureiro afirma ser capaz de driblar todas as 

guardas e chegar até a sua amada. Elas não são impedimento para a sua empresa, pois ele tem 

solução plausível para cada uma: de algum modo não explicado por ele, o velho insone, 

adormecê-lo-ia; a campana garrida, derrubá-la-ia na água; alimentaria a leoa, passaria o rio a 

nado. E driblaria a vigília dos irmãos da cortejada. 

Quanto maior o problema a ser enfrentado, maior é a glória e a demonstração do alto 

valor atribuído à senhora. Como vimos, o amante deveria enfrentar toda sorte de desafios para 

alcançar seu objetivo: a natureza (rio), os animais (leoa) e os homens (velho, campana e 
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irmãos). À semelhança de “Lenda”, a donzela encontra-se guardada em local cujo acesso é 

vigiado, tornando a empreitada mais difícil. A ideia de luta permeia ambos os textos, pois é 

preciso ser destemido e provar seu amor à dama através de altos sacrifícios.  

Isso também pode ser verificado em “Dona Tareja”, romance no qual o cavaleiro 

dirige-se à amada e põe-se a seu serviço: 

 

— “Senhora Dona Tareja, 

digades-me que vos praz! 
Ca não sei do que eu não seja 

por vosso grado capaz. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 79)  

  

Observamos neste início o posicionamento seguro e determinado do cavaleiro a 

respeito de si mesmo em relação às provas pelas quais a dama poderia fazer-lhe vir a passar. 

Para isso, basta ela realizar algum pedido de seu agrado, sem restrições, uma vez que o 

amante é capaz de enfrentar ou conseguir tudo em seu favor, fato evidenciado pelos versos: 

“Ca não sei do que eu não seja/ por vosso grado capaz” (ALMEIDA, 1957, p. 79). Antes da 

resposta de dona Tareja, o cavaleiro sequencia possíveis pedidos, todos de ordem aventuresca: 

 

[...] 

Em andanças andaria 
por terras de acá e alhur, 

de arraiais da mouraria 

à côrte do Rei Artur; 

 
em barcas que o vento leva 

por mares que grandes são, 

té que mergulhem na treva 
sem timoneiro ao timão; 

 

por o mandares, Senhora, 
partirei, e não por al; 

e se impiedade não fora, 

vos eu filhara o Graal. 

 
O sol, que me demandásseis, 

e a lua, com seu luar, 

prêsas seriam mais fáceis 
que o não poder vô-los dar. 

 

Senhora Dona Tareja, 
estê vossa fiúza em paz, 

ca tudo o que ela deseja 
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muito me praz, pois vos praz” 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 80-81) 

 

A cavalaria e os seus perigos aparecem de imediato nessa sequência de provas, 

comprovando outra vez a ligação entre vassalagem amorosa e cavalaria (aventura e perigo), 

vista ao longo da análise de “Lenda”, romance no qual sacrifício extremo e enfrentamento dos 

medos são formas de demonstração do amor cortês, pois conforme Otto Maria Carpeaux: 

 

o ideal cavaleiresco tinha duas possibilidades de expressão: o sonho de uma 

vida guerreira, buscando aventuras para defender, em todas as ocasiões, os 
princípios do cristianismo — é a transfiguração do cruzado —; ou então o 

guerreiro nobre, buscando aventuras amorosas para praticar os requintes da 

galantaria — é a transfiguração do trovador. (CARPEAUX, 2012, p. 187) 

 

 A partir da segunda estrofe de “Dona Tareja”, a ideia de por-se à prova dos perigos 

como meio de galanteio e de comprovação da estima do vassalo pela Senhora evidencia-se. 

Ao colocar-se à inteira disposição de sua dama, o homem despe-se de qualquer temor diante 

dos maiores perigos conhecidos ou não pela Idade Média. Por Tareja, o eu poético cogita 

andar longas distâncias, enfrentando mouros e estando entre aqueles da corte do Rei Artur —  

novamente o ideal cavaleiresco permeia o imaginário amoroso medieval —;. O vassalo da 

Senhora tornar-se-ia um cavaleiro para, entre os perigos das batalhas, honrar o nome da dama; 

lutaria também contra os infiéis, grande prova de sua valentia e de obediência à Igreja, dois 

daqueles princípios essenciais do ofício de cavalaria, explicitados por Pastoureau (1989). 

 Não sendo isso suficiente, ele apresenta outra proposta: lançar-se em aventuras 

marítimas. No imaginário medieval, o mar era o lugar do perigo, do mistério, dos grandes 

monstros e do fim do mundo. No mar estavam as trevas e a perda de controle de tudo, 

representada pelos versos: “té que mergulhem na treva/ sem timoneiro ao timão” (ALMEIDA, 

1957, p. 80), ou seja, sem quem as guie, as barcas estariam à deriva rumo ao desconhecido, às 

regiões mais tenebrosas do além mar, sobre as quais se sabe pouco ou nada. Avançar mar 

adentro significava entregar-se a todas essas possíveis adversidades, portanto, aqueles que se 

aventuravam à exploração marítima davam mostra da sua valorosa coragem. 

Após a proposta de lançar-se às águas, o vassalo enfatiza a sua Senhora que somente 

por ela é capaz de fazer tudo aquilo. Sua atitude servil é tamanha ao ponto de cogitar roubar 

para ela o Santo Graal, se isto não fosse um pecado imperdoável. Entretanto, enquanto ele não 

lhe pode dar o Cálice sagrado, facilmente poderia alcançar o sol ou a lua, se assim lhe fosse 
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ordenado. 

Na sequência o amante reforça sua capacidade por agradar à dama, bem como 

condiciona o seu prazer ao dela, tudo o que lhe agrada é porque também é bom para ele, como 

entendemos pelo uso da conjunção explicativa “pois” em “muito me praz, pois vos praz” 

(ALMEIDA, 1957, p. 80). 

O esforço, ou melhor, a satisfação por servi-la inteiramente é imensurável, tendo por 

limite apenas o dar “nada”. Na última estrofe do romance o eu lírico finaliza sua corte da 

seguinte maneira: “só nada não posso eu dar!” (ALMEIDA, 1957, p. 81). Dessa forma, a 

abordagem inicial do servo pondo-se à disposição da senhora, afirmando desconhecer o que 

esteja além de suas forças e seja do “grado” da senhora é retomada. Após constatar 

capacidade para qualquer empreendimento, o cavaleiro está certo de que pode realizar os 

desejos da dama na mais alta conta. 

A entrega plena do pretendente à mulher amada é evidente no romance de Guilherme 

de Almeida, como o é nas cantigas de amor medievais, em que a devoção à dama é um 

elemento essencial e subsiste até aos dias atuais, a exemplo do que entrevemos claramente em 

composições de Vinícius de Moraes, como as que  Elizabeth Dias Martins apontou no texto 

“Amor nos três pavimentos”, uma composição em que o homem está completamente à 

disposição da mulher, oferecendo-se para alcançar ou ser tudo o que ela venha a precisar, 

mesmo que apenas por um capricho: “percebe-se ser o poema de Vinícius composto de traços 

remanescentes da poética trovadoresca medieval” (MARTINS, 2004, p. 09). 

Se lermos a cantiga “Assi and’eu por serviço que fiz”, de Gil Peres Conde, notamos 

como o vassalo se mostra desolado porque, apesar de servir sua Senhora em tudo, ela não lhe 

corresponde: 

 

Assi and'eu por serviço que fiz 

a senhor que me nom quer fazer bem; 

pero senhor é que tod'aquel bem 
do mundo [há e] sabe que [lh]i fiz 

serviç'e nom poss'haver seu amor. 

Assi and'eu cada dia peor, 
porque mi nom faz amor nem mi o diz. 

 

Assi and’eu end’ajudando quem 

mi o nom gradece nem mi o quer cobrar; 
[...................................... cobrar] 

posso melhor; e tod’est’hei com quem 

fal’eu e digo-lh’as coitas que hei. 
Assi and’eu como nunca andei, 
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e nom mi fala nem dá por mi rem. 

 

Assi and’eu meu tempo perdend’i, 
pero tenho que o perco por prez; 

perco preç’e tenho que per[den]d’i 

seu conhocer contra mi; e por em 

assi and’eu, que vergonça hei [en] 
de lho dizer eu, nem outrem por mim. 

 

Assi and’eu atendendo seu bem, 
por quanto mal por seu amor sofri.

44
 

 

O texto tem composição paralelística a partir do verso “Assi and’eu por serviço que 

fiz”, levemente alterado a cada retomada: “Assi and’eu cada dia peor”; “Assi and’eu 

end’ajudando quem”; “Assi and’eu como nunca andei”; “Assi and’eu, que vergonça hei [en]”; 

“Assi and’eu atendendo seu bem”.  Esse recurso reitera o lamento do eu poético ao longo de 

todo o poema, reforçando a condição de desolamento na qual ele se encontra, havendo um 

arremate ao final do texto, por meio de uma fiinda composta de dois versos resumitivos do 

sentimento poético da cantiga: “Assi and’eu atendendo seu bem/ por quanto mal por seu amor 

sofri”. 

A decepção do cavaleiro aumenta a cada dia pelo fato de ela não o amar e sequer 

dirigir-lhe a palavra. Compreendemos a atitude da amada como a conhecida “sanha”. É 

provável que, por algum motivo não explicado na cantiga, a mulher tenha-se aborrecido com 

o vassalo e, por isso, ignorou os serviços do homem. Geralmente, isso acontecia quando o 

trovador declarava publicamente o nome da senhora ou quando ousava dirigir-se diretamente 

a ela e não por referências oblíquas que mantivessem o jogo amoroso e a ocultação da sua 

identidade. A indiferença dela com relação ao trovador é tal que ele revela indignado não ser 

sequer cobrado: “Assi and’eu end’ajudando quem/ mi o nom gradece nem mi o quer cobrar”.  

Voltando ao final do romance “Dona Tareja”, o tom é de lamento também, pois o que a 

Senhora deseja de seu vassalo é “nada”, contudo, para alguém cujo esforço poderia 

proporcionar a realização de qualquer desejo, para quem tudo poderia ser alcançado em nome 

de seu amor e dedicação, isso é justamente a única coisa que ele não poderia oferecer. Desse 

modo, não atender ao pedido de sua dama é motivo de desolação, pois o amor dela torna-se 

mais inalcançável: 

 

                                                
44

 Cantiga retirada do site da Universidade Nova de Lisboa, www.cantigas.fcsh.unl.pt. Referência completa na 

bibliografia. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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[...] 

Pediu que nada lhe desse. 

Mal de mim por o pensar 
que do que lhe eu dar pudesse 

só nada não posso eu dar! 

(ALMEIDA, 1957, p. 81) 

 

A última estrofe do romance quebra, dessa maneira, as expectativas criadas no decurso 

da exposição do jovem galanteador. Além disso, a postura da dama ao responder ao cavaleiro 

que se põe de joelhos diante dela assemelha-se à da senhora da cantiga há pouco transcrita. 

Em ambos os casos, as senhoras dispensam os serviços dos enamorados, dirigindo-lhes a 

sanha ou desprezo. 

Por sua vez, no romance “No vergel florido”, também do Pequeno romanceiro (1957), 

o amor idealizado — trovadoresco —, vai-se repetir. Desta vez, porém, a donzela sequer 

perceberá que é motivo de devoção, pois ela está voltada para outro cavaleiro. 

O cenário do romance é o vergel, espécie de jardim discreto, de acesso restrito, no 

entorno do castelo e próximo ao torreão. Segundo os historiadores, esse local tinha a 

finalidade de horta, servindo para abastecer as cozinhas do castelo com legumes, verduras 

alguns frutos como a uva, além de água retirada das fontes. Esses jardins eram muito bem 

adornados, com canteiros e chafarizes. Na literatura, os vergeis ficaram famosos por ser o 

local dos encontros idílicos, das confabulações, do lazer e, para tanto, consistia em um local 

verdejante, com ricas fauna e flora, sombreado e agradável de estar: 

 

Nas obras literárias é o lugar dos passeios, do repouso, dos lazeres 
aristocráticos e dos encontros amorosos.  Os regatos, as relvas verdejantes, 

as árvores de essências raras onde gorjeia melodiosamente uma variedade de 

pássaros fazem dali uma espécie de paraíso terrestre, onde os amantes 

encontram um refúgio aconchegante e seguro, e onde o castelão e seu 
séquito vêm desfrutar da natureza, longe da multidão e de seus prazeres 

vulgares. (PASTOUREAU, 1989, p. 56) 

 

Há exemplos de romances da tradição medieval em que esse tipo de ambiente será 

cenário, como “Figueiral”, coletado por Teófilo Braga (1982). No romance, seis mulheres 

encontram-se chorando no jardim, quando surge um infante, indagando o motivo dos prantos. 

Uma delas revela terem sido maltratadas pelos mouros que por ali passaram. Nisto, o 

cavaleiro se enfurece, prometendo vingar as moças. Os mouros escutam a promessa de 

vingança e trava-se uma batalha, da qual o infante sai vencedor, levando consigo as seis 

donzelas. Porém, a história não termina assim, pois, se o romance trata de aventura, cavaleiros 
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e batalhas, há um tema, como vimos observando, que está intimamente ligado a esses outros. 

Referimo-nos ao motivo amoroso, pois, ao final da batalha, o infante percebe-se apaixonado 

pela dama que primeiro lhe dirigiu a palavra. Eis os trechos inicial e final do poema: 

 

No figueiral, figueiredo, 

a no figueiral entrei; 

seis nenas
45

 encontrára, 
seis nenas encontrei; 

para ellas andara, 

para ellas andei; 

llorando las achara, 
llorando las achei; 

logo las pescudara, 

logo lãs pescudei 
quem lãs maltratara 

e a tan mala ley? 

[...] 
 

Mouro que las guarda 

cerca lós achei; 

mas las ‘meaçava, 
eu mal me anogei; 

troncos desgalhara, 

troncos desgalhei, 
todolos machucara, 

todolos machuquei; 

las nenas furtara, 

las nenas furtei; 
la que a mim fallara 

na alma la chantei. 

No figueiral, figueiredo, 
a no figueiral entrei. 

(BRAGA, 1982, tomo II, p. 315-316) 

 

Em Guilherme de Almeida essa ideia de um jardim idílico também surge, pois a 

contemplação amorosa acontece no romance “No vergel florido”. A aproximação do texto 

almeidino com os romances cujo cenário é o vergel pode ser notada pela utilização do recurso 

de intertextualidade, quando o poeta traz como epígrafe de seu poema o primeiro verso do 

citado “Figueiral”. Outro recurso aproximativo dos dois romances é o uso do mordobre, que 

em Teófilo Braga ocorre em casos como: “encontrára/encontrei”; “andara/andei”; 

“achara/achei”; “pescudara/pescudei”, todos formados pela alternância entre o pretérito mais 

que perfeito e o perfeito. O outro caso de mordobre no referido romance dá-se com os 

substantivos “figueiral/figueiredo”. Por sua vez, “No vergel florido” apresenta os seguintes 

                                                
45 Donzelas. 



107 

 

exemplos: “encontrara/encontrei/encontrarei”; “quedo/quedei”; “falara/falei”. 

Entretanto, a aproximação entre os textos não se restringe apenas ao aspecto de 

intertextualidade, pois a ideia residual de que o vergel é o local dos idílios reaparece no 

romance de Guilherme de Almeida. Nele, o eu poético narra ter entrado naquele lugar e, 

escondido entre as plantas, avistado uma donzela pela qual se apaixonou, ficando à mercê 

daquele sentimento. O romance inicia-se desta maneira: 

 

No vergel florido, 

no vergel entrei: 
dona que encontrara, 

dona que encontrei, 

outra mais formosa 

nunca encontrarei. 
Como me não visse 

quando me cheguei, 

muito por meu grado 
de i não me alonguei: 

e a mirá-la, quedo, 

no vergel quedei. 

Seu olhar fugido, 
certas que o alcancei; 

sua voz queixosa, 

par Deus que a escutei. 
[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 68) 

 

O espião, por não ser flagrado, sente-se à vontade para permanecer no local, 

observando a donzela, que se lamenta por ter avistado no vergel um homem pelo qual também 

se apaixonou. Ao lamentar em voz alta, a donzela revela não conhecer absolutamente nada a 

respeito do passante: “coitas/ de que não cuidei!” (ALMEIDA, 1957, p. 68), deixando claro 

ter sido acometida de um sentimento súbito: 

 

[...] 

E dizia a dona: 

— “Ái! Aqui d’el-rei, 

que me matam coitas 
de que não cuidei! 

Vago vulto de homem, 

que mal divisei, 
por aqui passara 

e empós êle olhei. 

Coração que eu tinha, 
Coração lhe dei. 
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Nada lhe falara, 

nada lhe falei. 

Quem fosse, a que vinha, 
não o esguardei. 

Se infanção, ou servo, 

se da minha grei, 

se de terra estranha, 
se da minha lei, 

ou se me queria — 

à la fé não sei. 
[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 68-69) 

 

Pela queixa da donzela, conseguimos vislumbrar um triângulo amoroso. O espião cai 

de amores por uma donzela, a qual passeia pelo jardim, enquanto se lamenta por outro 

desconhecido, do qual não sabe a posição social, a origem pátria ou a religião
46

. Entretanto, é 

para esse homem misterioso que a “dona” dirige a sua coita. 

Neste ponto, temos uma figura feminina diferente daquela do romance de “Dona 

Tareja”, porque Tareja despreza o pretendente, enquanto a dama do vergel não é 

correspondida, pois o cavaleiro passante ignora a coita da donzela.  

Ao final do lamento, o jovem oculto do vergel percebe a impossibilidade de alcançar a 

estima da donzela porque ela verbaliza a clara intenção de esperar o retorno do cavaleiro ido. 

A espera é a única certeza que ela tem: 

 

[...] 
Sei que o vi partir-se 

e que o esperarei 

tempos que durarem 

e que endurarei 
mentres seja eu viva, 

té que morrerei”... 

 
No vergel florido, 

no vergel deixei 

a alma aos pés da dona 
que jamais verei. 

(ALMEIDA, 1957, p. 69) 

 

Na estrofe final, vemos também a conformação entristecida do eu poético por não 

poder ter a dama para si: “dona/ que jamais verei” (ALMEIDA, 1957, p. 69). Entretanto, 

                                                
46

 Interessante notar a referência feita à religiosidade (lei), evidenciando a presença significativa de mouros na 

Península Ibérica. Seria ultrajante um cristão relacionar-se sentimentalmente com um mouro. 
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mesmo diante dessa impossibilidade, é aos pés dela que ele debruça sua alma, ou seja, 

continua desejando servi-la. A imagem da “alma” deixada aos pés da amada lembra-nos o 

ajoelhar-se do vassalo perante a Senhora, atitude tipicamente cortês e, portanto, condizente 

com a mentalidade amorosa medieval constatada nas cantigas de amor trovadorescas e nos 

romances analisados até aqui nesta seção. 

Sobre o ato de a dama esperar o cavaleiro desconhecido, é necessário atentar para 

como esse posicionamento feminino diante da partida do amado é recorrente em outros 

romances do livro, bem como em romances da tradição e, sobretudo, na poesia trovadoresca, 

conforme exemplificaremos.  

Se investigarmos entre as muitas produções líricas medievais, notaremos que a 

situação é a mesma flagrada nas cantigas de amigo: a mulher espera o retorno do amado, que 

partiu para o fossado sob promessas e juras de voltar o mais cedo possível. Esse é um tema 

muito recorrente, que confere essência a essas cantigas. No caso do romance “No vergel 

florido”, apesar da espera, não há nenhuma promessa de retorno do homem, afinal, a 

contemplação amorosa parte somente da mulher.  

A espera também surgirá em romances como “As três meninas” e “Branca Rosa”. Em 

ambos os textos, contrariamente ao do vergel, haverá contato entre os enamorados, portanto, 

os que partem têm conhecimento de que são aguardados por aquelas deixadas na varanda, 

acenando o lenço ou à beira da estrada, vestida de noiva. 

É curioso observarmos ainda o surgimento de um conteúdo sutilmente erotizado nos 

dois últimos romances referidos, pois neles Guilherme de Almeida ultrapassa a mera 

contemplação e servidão amorosa e sugere a concretização sexual presente na literatura 

ocidental desde as cantigas de amigo e avultada nos romances de cavalaria a partir do século 

XII que, por seu teor mais realístico, tratará o tema com mais naturalidade. Deixa de haver 

somente a contemplação e o discurso servil, o verbo faz-se carne. Para Michel Pastoureau 

(1989), esse novo modo de encarar a sensualidade na literatura medieval começa no norte da 

França:  

 

Os romancistas do norte da França apresentam o amor cortês sob uma forma 

menos depurada. O gozo carnal, mesmo não sendo sempre o essencial, 

ocupa ali um lugar importante. A volúpia um tanto evanescente dos poetas 
líricos transforma-se em verdadeira sensualidade entre esses romancistas. 

(PASTOUREAU, 1989, p. 145) 

 

No romance “As três meninas”, três donzelas ocupam-se de seus afazeres (mistér), na 
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varanda, quando surge um cavaleiro que lhes lança uma rosa: 

 

Três meninas na varanda, 

com seu mistér cada qual: 
uma fiando fio claro 

como fio de cristal; 

Outra liando contas de âmbar 
com trancelim e torçal; 

a terceira, ponto a ponto, 

bordando o seu enxoval. 
 

Três meninas na varanda, 

com seu mistér cada qual. 

Cavaleiro, que passava 
no seu ginete real, 

uma rosa na manopla 

tauxiada
47

 de ouro e coral, 
lança a rosa às três meninas 

(qual das três é o seu ideal?) 

finca esporas, vai-se e voa 

no seu corcel Vendaval. 
[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 43-44) 

 

No primeiro conjunto de versos, as donzelas são apresentadas numa cena cotidiana da 

corte: mulheres costurando e fabricando acessórios para roupas — fio, colar e tecido; 

distraídas com seus ofícios, são surpreendidas por um cavaleiro a passar por ali. 

Atentemos que o sedutor será sempre um passante, alguém não pertencente àquelas 

paragens, portanto, sua estada é momentânea. A esta imagem do passante atribui-se o 

elemento erótico do desconhecido que seduz e deixa suas marcas por onde passou, por vezes 

provocando a desilusão e o lamento da donzela abandonada. 

Em “As três meninas”, o passante é também um cavaleiro bem vestido e atraente, 

características que denotamos pela qualidade do cavalo que ele monta e da rosa a qual porta 

na mão para oferecer às meninas. A beleza é imprescindível e está associada às virtudes 

nobres e ao espírito elevado, os quais tornam o cavaleiro um homem digno e sedutor: “Um 

cavaleiro sedutor é um cavaleiro jovem, amável, gracioso e bem vestido.” (PASTOUREAU, 

1989, p. 148). 

O jovem aparece montado em seu cavalo, oferecendo uma rosa toda incrustada de 

ouro e coral às donzelas. Esta rosa aparece como um símbolo da sedução e, mais 

                                                
47 Lavrada/ ornada por meio da incrustação de pedras preciosas. 
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profundamente, da posse carnal. É objeto reluzente, cujo brilho encanta e torna-a imagem 

concreta do desejo daquele que faz a oferta. O seu uso está associado ao repertório de 

símbolos costumeiramente usados na Idade Média com um fundo erótico, que compreendia 

uma variedade de imagens: 

 

É na essência do desejo insatisfeito, cuja carência é um dos elementos 
constitutivos do Amor desde a perspectiva mitológica de Eros, evocada por 

Platão em O banquete, que se encontra um mundo submerso em 

sensualidade de erotismo. Suscitado pelas escolhas lexicais, pela carga 
metafórica, simbólica e pela repetição, esse mundo aponta imagens poéticas 

criadas a partir desses recursos e de imagens concretas como cabelos, flores, 

fontes, ribeiras, enquanto manifestação imanente a motivos da natureza 

como mar, floresta, animais, presentes no simbolismo medieval. (FONSECA 
& ARAÚJO, 2013, p. 422) 

 

A rosa também está vinculada à passagem repentina do cavaleiro, o qual mal surge, 

seduz e vai-se na velocidade de um grande vento, metaforizado pelo nome do corcel Vendaval. 

Há no nome do cavalo a ideia destrutiva daquilo que chega inesperadamente, causando a 

desordem por onde passa. O uso do verbo “fincar” no verso “finca espora, vai-se e voa” 

(ALMEIDA, 1957, p. 44) confere sentido de força, contribuindo para a amplificação do 

sentido erótico das imagens evocadas ao final da segunda estrofe.  

Além disso, Guilherme de Almeida lança mão do recurso figurativo da aliteração, a 

fim de reproduzir o sopro do vento avassalador que vem para desestruturar a harmonia inicial 

do romance. O recurso formal consiste na repetição do fonema /v/ no curto espaço de dois 

hemistíquios mais a ocorrência, no início de um dos versos, do fonema /f/, cuja diferenciação 

em relação ao primeiro consiste apenas no desvozeamento
48

, mantendo o efeito de sentido 

objetivado nos referidos versos. Assim, os versos “finca esporas, vai-se e voa/ no seu corcel 

Vendaval” traz sonoridade ao poema. Este recurso será reutilizado na última estrofe, na fala 

das moças: “Voltai, voltai, cavaleiro,/ no cavalo Vendaval!” (ALMEIDA, 1957, negrito nosso, 

p. 45). 

Instalado o caos, as moças veem-se atônitas devido aos prejuízos deixados pelo 

desconhecido: 

 

[...] 

                                                
48 Os fonemas /f/ e /v/ partilham dos mesmos pontos de articulação. Ambos são consoantes fricativas lábio-

dentais. O que os diferencia é apenas a vibração (/v/) — vozeamento — ou não (/f/) — desvozeamento — das 

cordas vocais no momento de sua produção. 
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Sustam logo as três meninas 

o seu mistér cada qual. 

— “Quem cortou meu fio claro 
como fio de cristal?” 

— “Quem deixou fugir as contas 

ao trancelim e ao torçal?” 

— “Quem quebrou a minha agulha 
com que eu bordava o enxoval?” 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 44) 

 

Os objetos nas mãos das donzelas quebram ou desfazem-se com o surgimento do 

cavaleiro. Nessa estrofe, eles ganham simbologia sexual por possuírem uma relação com a sua 

feminilidade, uma vez que entendemos a ligação simbólica entre os objetos de costura e a 

figura feminina pelo contexto histórico medieval, em que a mulher era a responsável direta 

pelas tarefas domésticas: 

 

O suprimento de alimentos e vestimentas da vasta família ficava sob a 

responsabilidade feminina. Ela tinha de administrar o trabalho doméstico, 

acompanhar passo a passo a fabricação dos tecidos, controlar e supervisionar 
o abastecimento em geral. (MACEDO, 2002, p. 35). 

 

Guilherme de Almeida leva-nos a entender os objetos como representação das virtudes 

de cada moça, e, ao considerarmos a presença do sentido erotizante no poema, poderíamos 

estar diante de símbolos relacionados à virgindade das donzelas, desfeita pela passagem 

destrutiva do galante jovem em seu corcel. Se voltarmos aos versos da estrofe em referência, 

veremos o fio cortado, as contas espalhadas e a agulha quebrada.  

Sobre tais símbolos é possível aplicarmos outras significações. Trata-se da simbologia 

de cores, muito importante para a medievalidade e, portanto, bastante intencional em “As três 

meninas”, tendo em vista que dois dos símbolos da virgindade no poema têm coloração clara: 

“fio claro como fio de cristal” e “enxoval”, que podemos entender como o vestido de noiva, 

tal qual em “Branca Rosa”, o qual analisaremos adiante, e em que a cor branca retorna com 

carga significativa forte e ainda mais evidente. 

Entretanto, é na última estrofe que o efeito negativo da passagem do cavaleiro é 

claramente explicitado, quando as donzelas clamam pelo seu retorno, pedindo-lhe que leve de 

volta a rosa deixada: 

 

[...] 
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Três meninas acenando 

com seu lenço cada qual: 

— “Voltai, voltai, cavaleiro, 
no cavalo Vendaval! 

Vinde buscar vossa rosa, 

que essa rosa é flor de mal: 

é um coração cada pétala, 
e cada espinho um punhal!” 

 

Três meninas na varanda. 
Mais nada. Ponto final. 

(ALMEIDA, 1957, p. 45) 

 

O lamento das moças explicita a condição de desalento na qual elas ficaram, uma vez 

seduzidas e abandonadas pelo passante. As donzelas encaram a sedução da qual foram vítimas 

como um mal e sentem-se profundamente machucadas, afinal, cada pétala daquela rosa 

apresentada no início significa-lhes um coração dilacerado pelos espinhos, que funcionam 

como punhais. 

Passada a tormenta do vendaval, elas retornam à ordem natural das coisas, pois estão 

novamente sentadas na varanda. Contudo, se antes elas tinham “seu mistér”, agora não têm 

“mais nada”, suas ilusões foram desfeitas e seus sonhos destruídos, fato ratificado pela dura 

expressão “ponto final”. Resta-lhes, dessa forma, apenas aguardar a volta do cavaleiro na 

esperança de ele desfazer o mal. 

Apesar de intensa simbologia empregada no romance em análise, os dois grandes 

símbolos de destaque sobre os quais o romance constrói-se são a “rosa” e o “vendaval”, 

respectivamente, alegorizando a sexualidade através da sedução e da destruição, pois vemos 

no texto um homem que se achega ofertando uma rosa, motivadora da desordem no cenário 

calmo inicial. 

No romance almeidino “Branca Rosa” teremos um sistema simbólico mais 

simplificado em relação ao anterior, porém, isso não deve ser entendido como uma 

superficialização do significado. A simplificação a que nos referimos deve-se tão somente ao 

fato de girar todo o poema em torno da simbologia de uma única cor, o branco, que dá nome 

ao texto e à personagem central. Leiamos: 

 

— “Branca Rosa, Branca Rosa, 

por que estais tão branca assim?” 

— “É a neve, que caiu tanta 
esta noite no jardim”. 

— “Não será neve, que a neve 
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não pode ser branca assim”. 

— “Vesti cambraia lavada 

com aguinha de alecrim”. 
— “Cambraia, por mais lavada, 

não chega a ser branca assim”. 

— “Fiei-a em roca de prata 

com meu fuso de marfim”. 
— “Não há marfim, nem há prata 

que sejam brancos assim”. 

— “O luar dormiu comigo 
no meu lençol de cetim”. 

— “Não houve lua esta noite, 

nem há luar branco assim”. 

 
— “Branca Rosa, Branca Rosa, 

por que estais tão branca assim?” 

— “Má hora passou o conde: 
e o conde olhou para mim. 

Vesti vestido de noiva, 

branco do véu ao chapim. 
Mandou que eu viesse e esperasse: 

e porisso foi que vim. 

E, volte ou não volte o conde, 

esperarei até o fim: 
até que daqui me levem 

amortalhada, ái de mim!” 

 
Branca Rosa, Branca Rosa, 

vai tão branca, sem carmim! 

Rosa branca desfolhada 
nunca foi tão branca assim. 

(ALMEIDA, 1957, p. 49–51) 

 

Nesse romance, todo dialogado — característica marcante desse modo poemático —, 

temos um interlocutor a indagar Branca Rosa acerca de sua brancura. A cada questionamento 

ela procura de diversas formas justificar tal estado àquele que lhe fala. Primeiramente, diz ser 

culpa da neve caída em demasia durante a noite, em seguida, diz ter vestido cambraia lavada 

em água de alecrim, fiada em roca de prata com fuso de marfim, o que daria ao tecido 

brancura singular; por último, revela ter dormido sob a luz da lua. Mas todas as razões vão 

sendo rebatidas pelo indagante. 

Ao dizer que dormira com o luar, entrevemos uma sugestão erótica firmando-se para 

ganhar corpo na estrofe seguinte, pois surge a ideia de que Branca Rosa encontra-se naquele 

estado por conta de ela ter dormido acompanhada. Entretanto, o interlocutor não percebe a 

sutileza da informação, obrigando a moça a revelar-lhe com mais clareza ter-se entregado ao 

conde: “— ‘Má hora passou o conde:/ e o conde olhou para mim.’” (ALMEIDA, 1957, p. 50). 
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A chave desse hemistíquio está em “olhou”, denotando a entrega amorosa de Branca Rosa ao 

Conde. Em seguida, ela revela estar vestida de noiva, a pedido do tal conde. Com isso, fica 

evidente ter havido uma promessa de casamento para a moça, a ser cumprida quando do 

retorno daquele que, por algum motivo, partira. Sua vestimenta, portanto, é a causa de sua 

alvura tão singular notada por seu interlocutor. O branco surge, desse modo, como a expressão 

de pureza e de castidade da donzela possivelmente enganada, tendo em vista que, apesar da 

possibilidade de ela já ter consumado o ato carnal, ainda acredita no retorno do amante. Para 

tanto, ela se coloca disposta a esperá-lo até o dia da própria morte. 

Ao longo de todo o poema somos apresentados a um conjunto de referências à 

brancura, qualificando, de início, o gelo da neve, depois materiais de fabricação têxtil e, por 

fim, o luar e o vestido de noiva. Todo esse branco contribui para uma postura tímida e de 

lamento de Branca Rosa, retraída diante da abordagem do indagante, subentendida nas 

terminações rímicas em “im”: “jardim”, “assim”, “alecrim”, “marfim” e “cetim”, propiciando 

tonalidade fechada e baixa aos versos. 

Contudo, é no branco que se concentra a caracterização principal da donzela, por ser a 

cor da pureza e da inocência, segundo a simbologia medieval para as cores, pois se a Idade 

Média foi uma era de exacerbada valorização dos sistemas simbólicos e alegóricos, conforme 

Huzinga (2010), é compreensível que essas sistematizações invadam os textos artísticos, 

levando a eles as analogias inerentes aos símbolos evocados: 

 

O pensamento tornara-se por demais dependente das imagens: a tendência 

visual, tão própria do período final da Idade Média, tornara-se poderosa 

demais. Tudo o que se pudesse imaginar havia se tornado plástico e pictórico. 
(HUIZINGA, 2010, p. 350). 

 

Por esse motivo, haverá riquíssima simbologia em Pequeno romanceiro (1957), 

proporcionando um enriquecimento de imagens e de cores aos seus textos, como no caso de 

“Branca Rosa”. Nele o branco é a ausência da mancha, do pecado e da tentação. Na Idade 

Média, a simbologia das cores estabeleceu significação casta para a referida cor: “Beleza, 

ternura, brancura, por serem essências, são identidades: tudo o que é branco é belo e terno.” 

(HUIZINGA, 2010, p. 337). A moça de nosso romance traz consigo todos esses atributos. 

Ademais, é interessante notarmos a diferença entre esta Rosa e a rosa de “As três meninas”. 

Esta associada à sedução, aquela à castidade e à ternura, relação enfatizada pela cor branca. 

Ainda sobre “Branca Rosa”, observamos certo abalo na crença da personagem com 
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relação à volta do conde. Mais que não acreditar tanto na promessa, os versos mostram a 

condição de desamparo em que a moça encontra-se. A decisão de ficar ali até que a levem 

morta, faz-nos pensar na possibilidade de ela ter fugido para viver o amor prometido, e por 

isso, não ter mais como voltar atrás. Sua única esperança, portanto, é o retorno do próprio 

cavaleiro, que assim lhe jurara fazer. 

Na última estrofe, por sua vez, a coloração branca ganha mais uma significação, a 

palidez da morte, pois o poeta opõe-na ao carmim, espécie de vermelho intenso: “vai tão 

branca, sem carmim!” (ALMEIDA, 1957, p. 51). Eis novamente a ideia destrutiva em torno 

do motivo erótico. O símbolo, desta vez, é uma flor despetalada e assustada pelo ocorrido, 

tentando ocultar o verdadeiro motivo de sua palidez, assegurando-se na remota possibilidade 

da volta de seu amante para cumprir a promessa. 

O lamento da mulher à espera do amado que partira é de tamanha importância e fora 

tratado por tantos poetas desde a medievalidade que naquele período chegou a estabelecer 

uma vertente de poemas durante o Trovadorismo, as conhecidas cantigas de amigo. Em todas 

elas temos a mulher que, devido à partida de seu namorado/amante põe-se a lamentar a dor da 

separação para os elementos da natureza, para a sua mãe ou para as suas amigas. 

Observemos trecho da trova de João Lopes de Ulhoa, “Ai Deus, u é meu amigo”
49

, 

cantiga medieval cuja voz lírica feminina revela um acordo firmado entre a mulher e o seu 

amigo nos seguintes termos: 

 

Ai Deus, u é meu amigo, 

que nom m’envia mandado? 

Ca preit’havia comigo, 
ergo se fosse coitado 

 de morte, que se veesse 

 o mais cedo que podesse. 
[...] 

 

E já o praz’é passado 

Que m’el disse que verria, 
E que mi havia jurado, 

Sem gram coita, todavia, 

 de morte, que se veesse 
 o mais cedo que podesse. 

    

Nessa cantiga de amigo, a mulher dirige-se a Deus, pedindo-lhe contas de seu amado, 

                                                
49

 Cantiga retirada do site da Universidade Nova de Lisboa, www.cantigas.fcsh.unl.pt. Referência completa na 

bibliografia. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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o qual partira há algum tempo e nunca lhe mandara notícias: “nom m’envia mandado”. O fato 

de já estar reclamando seu amado revela-nos um tempo de ausência prolongada. Entre ela e 

seu “amigo” havia também um acordo (preito) de que, a menos que viesse a morrer, ele 

voltaria o mais cedo possível. A demora no cumprimento desse acordo é entendida no verso 

“E já o praz’é passado”. 

Se aproximarmos a cantiga do texto de Guilherme de Almeida, veremos a mesma 

ocorrência do amor prometido, e talvez ludibriado, de uma moça que espera a volta de seu 

amado. Em ambos os casos, ela lamenta a ausência e faz confissão a um interlocutor. No caso 

de “Branca Rosa”, a alguém que vai passando por ela e trava a entrevista; na cantiga, a Deus. 

Outro fator em comum é a falta de informação sobre o paradeiro do “amigo”. Em Guilherme 

de Almeida: “E, volte ou não volte o conde,/ esperarei até o fim” (ALMEIDA, 1957, p. 51); 

em Ulhoa: “Ai Deus, u é meu amigo”. A seguir, D. Dinis também trata dessa ausência 

lamentada na antológica “Ai flores, ai flores do verde pino”
50

: 

 

Ai flores, ai flores do verde pino, 
se sabedes novas do meu amigo? 

 Ai Deus, e u é? 

[...] 

 
Se sabedes novas de meu amigo, 

aquel que mentiu do que pôs conmigo? 

 Ai Deus, e u é? 
 

Se sabedes novas do meu amado, 

aquel que mentiu do que me há jurado? 

 Ai Deus, e u é? 
[...] 

 

— E eu bem vos digo que é viv’e sano 
e será vosco ant’o prazo passado. 

 Ai Deus, e u é? 

    

Aqui também temos a espera da moça por seu amigo, cujo desespero por notícias 

entrevemos no refrão “Ai Deus, e u é?”. Nesse texto, o eu feminino difere um pouco em 

relação aos dos demais apresentados porque tem certeza de que fora enganado. Ainda que 

continue na espera, a certeza do abandono já é cogitada, como quando diz: “aquel que mentiu 

do que pôs conmigo?”, ou seja, aquele que jurou falsamente e enganou. O eu lírico reitera nas 

                                                
50 Cantiga retirada do site da Universidade Nova de Lisboa, www.cantigas.fcsh.unl.pt. Referência completa na 

bibliografia. 

 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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linhas da cobla seguinte: “aquel que mentiu do que me há jurado?”. Entretanto, por mais 

desiludida que a moça esteja, o final da cantiga é esperançoso, pois as flores respondem-lhe 

que seu amigo voltará logo, afinal, “será vosco ant’o prazo passado”. 

Em um romance medieval compilado por Almeida Garrett em seu Romanceiro (1963), 

“A peregrina”, temos novamente a personagem que espera seu amado, o qual partira com a 

promessa de retorno. Porém, como podemos entrever desde o título, a donzela não se 

conformará com a espera passiva. O romance, do qual transcrevemos as partes mais 

substanciais para o assunto tratado, tem início com uma moça em peregrinação a longínquos 

reinos, buscando paradeiro do seu amigo: 

 

Peregrina, a peregrina 
Andava a peregrinar 

Em cata de um cavaleiro 

Que lhe fugiu, mal pesar! 
A um castelo torreado 

Pela tarde foi parar: 

Sinais certos, que trazia 

Do castelo, foi achar. 
— “Mora aqui o cavaleiro? 

Aqui deve de morar.” 

Respondera-lhe uma dona 
Discreta no seu falar: 

— “O cavaleiro está fora, 

Mas não deve de tardar. 
Se tem pressa a peregrina, 

Já lho mandarei chamar.” 

Palavras não eram ditas, 

O cavaleiro a chegar: 
— “Que fazeis porqui, senhora, 

Quem vos trouxe a este lugar?” 

— “O amor de um cavaleiro 
Por aqui me faz andar. 

Prometeu de voltar cedo, 

Nunca mais o vi tornar. 

[...] 

(GARRETT, 1963, v. 3, p. 18) 

 

Como vemos, ela consegue encontrá-lo, no entanto, não sabe que seu cavaleiro já está 

comprometido, tendo casado no dia anterior com a dona daquele castelo onde ela o achara. Ao 

revelar ao homem o motivo de sua vinda àquelas paragens, ele lamenta a sorte do destino 

porque de acordo com a promessa feita, passado o prazo combinado, caso não houvesse meios 

de desposar a donzela por conta de seu pai, o cavaleiro estaria livre para entregar-se a outra 

dama que pudesse receber seu amor e com ele se casar: 
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[...] 
— “Negro fadairo, senhora, 

Que tarde vos fez chegar! 

Eu de vosso pai fugia 
Que me queria matar; 

Corri terras, passei mares, 

A este castelo vim dar. 

Antes que fosse ano e dia 
(Vós me fizestes jurar) 

Com outra dama ou donzela 

Não me havia desposar. 
Ano e dia eram passados 

Sem de vós ouvir falar, 

Co’a dona desse castelo 
Eu ontem me fui casar...” 

Palavras não eram ditas, 

A peregrina a expirar. 

[...] 

(GARRETT, 1963, v. 3, p. 18-19)  

 

O jovem afirma ter cumprido regiamente o trato feito com a donzela, contudo, da 

mesma maneira, ele deve agora honrar o novo contrato que estabeleceu com a dama do 

castelo ao casar-se com ela. Diante dessa trágica notícia, a peregrina morre ali mesmo, caindo 

nos braços do amado. 

Com base no que discutimos, é possível afirmar que existe uma semelhança 

considerável na maneira de representar a personagem feminina com relação aos temas 

amorosos na literatura desde a Idade Média. O modo está presente nas cantigas de amigo e em 

romances medievais, assim como o temos nos romances “Branca Rosa” e “As três meninas”, 

de Guilherme de Almeida.  

A permanência desse resíduo amoroso revela-se no poeta modernista estudado, como 

traço e reforço de sua relação com a lírica mediévica. O drama da jovem do romance de 

Garrett, que sonha com a promessa de amor feita por seu cavaleiro, mas acaba sendo deixada 

porque ele parte e assume compromisso com outra dama, é o de Branca Rosa de Guilherme de 

Almeida que, vestida de noiva (promessa), lamenta a ausência do conde (abandono pelo 

cavaleiro amante), sendo também o das três meninas sentadas na varanda com seus “mistéres” 

(virgindade intacta), tomadas de surpresa por um vendaval (cavaleiro montado no corcel) 

sedutor e efêmero (rosa). 

Pelos textos almeidinos cotejados com textos historiográficos e literários, 

consideramos haver em Guilherme de Almeida a presença de elementos do amor trovadoresco, 
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típicos do século XIII, através da vassalagem amorosa, que inclui o serviço e a entrega total 

do amante à amada, a exemplo de “Dona Tareja” e “No vergel florido”. Ademais, a sugestão 

erótica em alguns dos textos é resíduo das cantigas de amigo e das novelas de cavalaria, nas 

quais o amante sedutor parte, deixando a dama a lamentar a ausência do amigo, como os 

casos de “Branca Rosa” e de “As três meninas”. 

Outro resíduo medieval nos romances de Guilherme de Almeida consiste na 

demonstração da bravura cavaleiresca com seus códigos de honra e juramentos de proteção às 

damas, geralmente frágeis e indefesas, por quem morrer em batalha seria motivo de glória e 

significaria o almejado alcance do amor da “Senhor”, conforme verificamos em “Lenda”. Os 

jovens guerreiros, por serem a representação das virtudes e dos altos sentimentos, como a 

honra, a educação e o amor verdadeiro são geralmente representados com armaduras 

completas e suntuosas de brilho sobrenatural, análogo ao dos astros celestes, sendo exemplo 

disto também o texto “Página da Demanda”. 

Entretanto, vale lembrar, os resíduos identificados estão integrados um ao outro nos 

textos estudados, haja vista que o amor medieval está diretamente relacionado ao imaginário 

cavaleiresco, afinal, o ofício guerreiro traz consigo o fundo erótico da sedução e da prova de 

amor. Destarte, podemos compreender uma ligação orgânica e quase sistemática entre a 

matéria amorosa e a aventuresca, perceptível nos romances almeidinos, não podendo haver 

separação entre um motivo e outro; ambos se retroalimentam, o imaginário amoroso nutre o 

cavaleiresco e vice-versa. 

O romance “O torreão do alem-som”, analisado no início deste subcapítulo, representa 

perfeitamente o que dizemos, justificando de forma clara esta integração de imaginários 

referida. O pensamento amoroso utiliza imagens pertencentes à mentalidade cavaleiresca, 

transfigurando, a partir da alegoria do jovem guerreiro enevoado, os valores amorosos com as 

virtudes e a nobreza do cavaleiro.  

 

3.2.  Entre mouros e cristãos: sequestros, bruxedos e ódios. 

 

No repertório de romances da tradição peninsular é vasta a referência às relações 

estabelecidas entre os portugueses e os árabes, os quais dominaram a Península Ibérica por 

cerca de 800 anos. Esse domínio, interrompido com a retomada do território pelos 

portugueses, foi o motivo do nascimento do ódio aos árabes, difundido durante a Idade Média, 

ainda que, segundo Ana Silvia Scott (2012), houvesse uma política de tolerância clara dos 
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dominadores com os cristãos, os conhecidos “moçárabes”:  

 

(“tornado árabe”), que eram os indivíduos cristãos que tinham permanecido 

como tais mesmo sob domínio islâmico em troca de um tributo pago aos 
invasores — mantinham sua religião, mas adotavam certos hábitos árabes. 

(SCOTT, 2012, p. 202). 

 

Conforme a estudiosa, o clima de dominação árabe, bem como as cruzadas na Terra 

Santa contribuíram para o aprofundamento do ódio mútuo, motivando cada vez mais a 

retomada da Península pelos cristãos por uma série de batalhas, culminando na Reconquista 

do território. A mais famosa das batalhas foi a de Ourique (1139), durante a qual D. Afonso 

Henriques (1109-1185) teria sido abençoado com a aparição de Jesus Cristo, levantando seu 

exército contra os inimigos em plena noite, mesmo isto sendo considerado um ato traiçoeiro. 

Entretanto, a aparição justificaria o ato, tendo em vista seguirem “ordens” de Cristo. A 

retomada das terras aos mouros era, acima de tudo, a defesa da cristandade, significava o 

banimento de um povo considerado pagão e infiel. 

Se por volta de 1200 ainda havia alguma terra nas mãos de árabes, fato é que a 

convivência entre eles e os então dominadores cristãos manteve-se por algum tempo tolerante: 

 

Um clima de relativa tolerância, entretanto, foi mantido pelos novos 

senhores a fim de evitar uma sangria da população. Alguns direitos foram 
preservados e as práticas religiosas muçulmanas foram toleradas, embora em 

grau menor, se comparadas à política que os muçulmanos haviam adotado 

em relação aos cristãos.  
[...]  

Podemos afirmar que, pelo menos até meados do século XIV, a península 

ibérica constituiu um exemplo de coexistência entre as religiões — judaica, 
muçulmana e cristã — em que cada uma das comunidades havia conseguido 

preservar sua língua, suas normas e tradições. 

(SCOTT, 2012, p. 207-208) 

 

Porém, essa política de boa vizinhança minguou paulatinamente e a convivência foi-se 

tornando menos pacífica, promovendo a construção de estereótipos e nutrindo um sentimento 

de ódio em ambos os lados: 

 

Gradativamente, contudo, essa atitude foi mudando. Os cristãos foram, 
pouco a pouco, tornando-se senhores poderosos e, como resultado, a antiga 

tolerância baseada na necessidade de coexistir deu lugar a perseguições de 

cunho religioso. A atitude mais radical dos muçulmanos liderados pelas 

dinastias almorávida e almóada também contribuiu para pôr fim às boas 
relações e ao convívio entre as populações de fé distinta. 
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As ideias que vigoravam no restante da Europa cristã foram então 

incorporadas na península ibérica e as pregações de guerra contra os infiéis 

acabaram por dar o tom. O fanatismo religioso impregnou ambos os lados. A 
guerra contra os mouros na península ibérica foi colocada em pé de 

igualdade com a guerra de libertação da Terra Santa, vingando, por fim, a 

ideia da Cruzada do Ocidente. (SCOTT, 2012, p. 210) 

 

O clima armado na Península segue até meados do século XIV, quando a situação 

política estabiliza-se. Todavia, o ódio entre os dois povos já se havia arraigado no imaginário, 

por isso, facilmente podemos encontrar no romanceiro medieval diferentes e negativas 

menções aos árabes. 

Nos romances, os mouros estão sempre associados a alguma prática negativa, seja ela 

de caráter guerrilheiro ou místico. O árabe, infiel porque não segue as leis do cristianismo, 

deve ser combatido impiedosamente, pois ele é um difusor das práticas pagãs do islamismo, 

encarado como falsa religião. 

O árabe, portanto, é o indesejado, aquele que mantém pacto com o diabo e pratica 

bruxarias, é a mulher encantada na torre ou na estrada, esperando a quebra do feitiço por 

alguém que, devido ao contato, será amaldiçoado; é aquele que, inimigo de Cristo, sequestra 

os cristãos para escravizá-los. 

Essas representações ganharam terreno fértil nos textos do romanceiro da tradição oral, 

de modo a também fazerem-se presentes no repertório do romanceiro brasileiro, formado a 

partir do peninsular. A exemplo disto, temos o romance “A moura encantada ou cativa”, 

colhida por Antônio Lopes (1967), no Maranhão. Segundo o estudioso, o tema é típico da 

tradição popular, recorrente inclusive em contos em prosa: “Nas lendas e contos populares 

maranhenses aparecem muito as mouras, sempre com o caráter de fadas ou, principalmente, 

bruxas.” (LOPES, 1967, p. 180). No romance citado, uma moura habita há muito tempo a 

torre de um castelo. Todos os que passam por ali se sentem condoídos da condição de cativa 

da donzela: 

 

Numa tôrre muito alta,    junto da beira-mar, 

vivia a moura presa    noite e dia a suspirar. 

Todo mundo que passava    por aquele lugar 
tinha pena da cativa    no seu triste penar. 

D. Jorge passou debaixo    da janela onde ela estava. 

A mourinha lá de riba    por sinais lhe falava. 
Jurou senhor D. Jorge    tirar ela da enxovia. 

[...] 

   (LOPES, 1967, p. 179) 
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Entretanto, apesar da comoção causada nos passantes, ninguém se arrisca a salvar a 

moura, haja vista que apenas o contato de um cristão com uma pagã seria passível de 

maldição. Por isso, na sequência, uma voz recomenda prudência a D. Jorge, lembrando-lhe o 

fato de ser batizado, devendo manter-se longe da encantada, afinal, com relação às mouras, 

“sua condição será sempre a de um ser que deve ser evitado, seja por seu caráter sexual ou por 

estar sob o efeito de um feitiço, instância de práticas pagãs e do próprio diabo” (PAULA, 

2011, p. 345).  Contudo, o cavaleiro não ouve o conselho e escala a torre: 

 

[...] 
Todo mundo aconselhava,    todo mundo dizia: 

— D. Jorge, tenha cuidado     na sua calaçaria, 

para homem batizado    moura não é companhia. 
D. Jorge, de opinioso,    não quis nada escutar, 

se apeou do seu cavalo    e começou a trepar. 

Foi-se agarrando nas pedras   para não escorregar, 
Via a moura lá de cima,    lá de cima lhe chamar. 

[...] 

   (LOPES, 1967, p. 179-180) 

 

No momento em que D. Jorge está escalando, o dia já vai nascendo e o galo canta três 

vezes. Encontramos uma possível relação do canto do galo com o episódio bíblico de 

renegação de Cristo pelo apóstolo Pedro, pois, ao ignorar o conselho de manter-se longe da 

infiel, o cavaleiro estaria despindo-se de seus valores cristãos.   

Não obstante a teimosia de D. Jorge, é-lhe concedido um milagre e a moura é levada 

dali misteriosamente por uma nuvem que passa. Para o povo que testemunhou o ocorrido, 

aquilo só poderia ser justificado como obra de salvação. O final do romance representa a 

ligação dos mouros com o diabo, pois a donzela é uma visão demoníaca: 

 

[...] 

Por cima daquela tôrre    ia uma nuvem passando. 
Dentro dela foi a moura    pelo D. Jorge chamando. 

O povo todo jurou    que ele só por milagre 

não caiu na arapuca    que o cão tinhoso armou. 

   (LOPES, 1967, p. 180) 

 

Por sua vez, no romance “Relato do cativo”, de Guilherme de Almeida, a figuração 

diabólica do mouro vai estar presente quando um jovem vê-se cercado por mouros ao 
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cavalgar certa manhã pelas colinas e é levado preso. O cavaleiro afirma ter sido acometido 

por algum tipo de feitiço forte o suficiente para impedir o uso da sua espada e deixá-lo fraco 

de tal forma a sequer conseguir bradar contra os inimigos: 

 

Ia eu, manhãzinha, correndo os meus cerros
51

, 

cercaram-me os mouros, prenderam-me os perros. 

Cativo levaram-me ao pé de um penedo. 
Má sorte deitaram, fizeram bruxedo. 

Bofé que o fizeram! Espada que eu tinha 

negou-se ao meu gesto, soldada à bainha. 

Palavra nascida da cólera louca, 
que inchava o meu peito, morreu-me na bôca. 

Olhar de meus olhos, que sempre afrontaram, 

meus olhos baixados na terra o plantaram. 
[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 61-62) 

 

Como vemos, o cavaleiro está completamente entregue aos seus malfeitores. No 

trecho citado, além da acusação de bruxaria, a palavra “perros” expressa a relação odiosa 

entre cristãos e mouros, pois, advinda do espanhol, denota desqualificação. Além de 

“preguiçosos”, pode ter significado ainda mais pejorativo, como “cães”, o qual acreditamos 

caber melhor no texto em referência. 

O feitiço é tão poderoso que impede de o cavaleiro proferir qualquer imprecação 

contra seus sequestradores, afinal, ele não consegue esboçar nenhuma palavra. Ademais, seu 

olhar antes forte e corajoso acovarda-se diante do acontecido e baixa em direção à terra. Sobre 

a ideia mística em torno dos árabes, Bárbara Lito comenta: 

 

Em Portugal, assim como por toda Europa, também se desenvolveu uma 

imagem do muçulmano como infiel e, por isso, pecador; pela falta de fé 

deveria ser perseguido e punido. Aos poucos, os mouros reais, que também 

foram expulsos do território português em 1492 foram se mitificando através 
de inúmeras lendas, foram geralmente associados à figura do diabo e a todo 

tipo de encantamento. (LITO, 2014, p. 180) 

 

Surge na estrofe seguinte, então, a moura encantada; além de feiticeira, envolta pela 

ideia de sedução e de erotismo, potencializada pelo aspecto misterioso e mágico de seu 

surgimento. Nessas situações estão representados “o mito do Oriente exótico, dos haréns, do 

mistério, do misticismo, das histórias fantásticas das Mil e uma noites” (SILVA & SILVA, 

                                                
51 Colinas. 
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2014, p. 244): 

 

[...] 

Não sei qual o tempo que assim me quedara. 
A lua mostrava-se. À luz de almenara

52
 

acêsa no topo de um cerro vizinho, 

um vulto cuidoso descia sozinho. 
Calçado de plumas, a mim se chegava. 

Minha mão filhando, dali me levava. 

E sôbre a alcatifa da alfombra orvalhada 
a moura de alambre

53
, mui bem ataviada

54
, 

deitada sorria, seu cinto afrouxava, 

seu beijo extendia, seus olhos fechava, 

seus braços me abria, seu corpo me dava. 
[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 62) 

 

Do momento do rapto até aquele, o cavaleiro não sabe quanto tempo passou, mas 

apenas que a noite já desceu, pela imagem reluzente da lua no céu. Ao dirigir seu olhar para o 

horizonte, divisa pelas colinas um vulto luminoso que vem em sua direção e aproxima-se 

silenciosamente. Esse modo misterioso de a mulher achegar-se é entendido pelas plumas em 

seus pés e simboliza um primeiro aspecto de sensualidade, reforçado pelos adornos em seu 

corpo e pela cor de sua pele avermelhada (alambre), coloração enfatizada quando o eu poético 

refere-se aos braços morenos da mulher, comparando-os a “morna canela” (ALMEIDA, 1957, 

p. 63). Para outros pesquisadores, essa relação entre as mouras encantadas e a sexualidade é 

uma manifestação do imaginário ocidental, que projeta no árabe sua curiosidade pelo exótico: 

 

Vista sob a perspectiva do homem ocidental, que cria a sua imagem 

particular do oriente, a moura apresenta-se como uma “miragem inventada 

[...], que [...] seu imaginário construiu, desde tempos longínquos, um 
arquétipo de mulher oriental voluptuosa, associada a danças eróticas e a 

outras exuberâncias corporais.” (PARAFITA, 2006, p. 120) Logo, a mulher 

árabe aparece então como símbolo da sexualidade e da dominação masculina. 

Certamente, por isso não era temida nessas condições, pois era facilmente 
dominada pelo ato sexual. (PAULA, 2011, p. 333) 

 

A associação entre a cor da pele e a da canela, especiaria oriental conhecida por seu 

agradável odor e poder afrodisíaco, surge no texto almeidino integrada à etnia da moura, 

contribuindo para a sua erotização por meio da visão e do olfato, o que motiva a concretização 

                                                
52 Farol ou fogueira colocados em torres para servir como sinais para serem avistados de longe. 
53

 Cor de âmbar. 
54 Ornada. 
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carnal ao fim da estrofe, momento em que a mulher convida o prisioneiro a deitar-se com ela 

sobre a relva, enquanto ela se despe, beija-o e abraça-o. Na tradição do romanceiro, 

constatamos assim, “a moura passa a também ser vista como um paradigma de beleza, do 

modelo ideal de mulher. Uma super mulher que também pode ser perigosa por seus poderes 

de sedução” (PAULA, 2011, p. 333).  

Interessante notarmos a constante presença de referências ao conflito armado e ao ódio 

sanguinário entre lusos e árabes, tanto no início do romance, quando o cativo é capturado, 

como depois da noite amorosa. Passado o momento de trégua noturno em que o cativo esteve 

em contato com a moura, o dia começa a alvorecer e é preciso fugir dali com o auxílio da 

mulher, cujo nome ele sequer sabe. A retomada da aventura é representada pela imagem da 

lua em foice (alfange), degolando a noite e seu sangue derramando-se sobre as colinas. 

Zulema, então, — este é o nome da misteriosa criatura —, insta o prisioneiro a segui-

la a determinado lugar onde lhes espera um cavalo de guerra, selado, pronto para a fuga. O 

cativo monta ligeiramente o corcel e põe a moça na sua garupa, saindo em disparada, 

enquanto os mouros perseguem-nos, praguejando contra o cristão. Porém, os dois já vão longe 

e mal ouvem o que dizem os inimigos: 

 

[...] 
O alfange

55
 da lua no céu degolava 

a noite, e o seu sangue de aurora jorrava, 

“Segui-me, estrangeiro!” que a moura falou-me. 
“Quem sois?” perguntei-lhe. “Zulema é o meu nome”. 

E a um tiro de bésta, num bosque fechado, 

alfaraz
56

 tordilho de prata ajaezado, 
nitrindo, esperava. Vou logo montando 

e, no arção da sela, Zulema levando. 

Seus braços de morna canela ao pescoço, 

as rédeas ao vento, galopo e nem ouço  
a praga que solta a mourama aturdida 

e os cascos que acordam a terra dormida. 

[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 62-63) 

 

Chegando ao final do romance, há dois dísticos em que o elemento encantatório 

ressurge fortemente, pois o cavaleiro, ao aproximar-se de seus domínios, vê-se 

repentinamente sem cavalo, sem a companhia de Zulema nem a perseguição dos árabes. Na 

sequência, o último dístico põe em xeque a veracidade do episódio com a dúvida do próprio 
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 Espécie de punhal de origem hispano-árabe. 
56 Cavalo árabe adestrado para a guerra. 
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cavaleiro sobre ter ou não acontecido tudo aquilo. O cativo não sabe dizer se o sequestro e o 

encontro amoroso com a moura misteriosa foram reais ou fruto da sua imaginação, reiterando 

a ideia mística em torno do universo mouro para os cristãos: 

 

[...] 

 

Vou eu, manhãzinha, chegando aos meus cerros. 
Zulema não vejo, cavalo, nem perros. 

 

Carochas me comam se sei, ou suponho, 

que foi o que conto verdade, ou foi sonho. 

   (ALMEIDA, 1957, p. 63) 

 

Além do imaginário místico ibérico, a presença árabe também estará representada pelo 

aspecto histórico das batalhas travadas na Península ao longo da Idade Média. Esse viés da 

relação conflituosa entre mouros e cristãos alimentará o ódio étnico e religioso. Para Silva & 

Silva (2014): 

 

A rápida expansão do Islã nas proximidades do mundo cristão criou conflitos 

territoriais inevitáveis, como na Espanha e no Império Bizantino, e gerou um 

discurso por parte do Cristianismo de medo e ódio contra o islamismo. Esse 

Cristianismo medieval, intolerante com outras crenças, via o Islã como um 
rival e uma ameaça (SILVA; SILVA, 2014, p. 244) 

 

Dessa maneira, a literatura não ficou à parte e nela temos vasto repertório de romances 

tematizando o cotidiano nada amistoso entre os dois povos, desde sequestros até grandes 

batalhas, nos quais, invariavelmente, os cristãos saem vencedores. A recorrente referência aos 

mouros assume tão grande significação que chega a constituir categoria temática nos 

romanceiros, como a dos “Histórico-mouriscos”, de Pere Ferré (2000)
57

. 

Pela caracterização dos árabes como um povo cruel, maligno e perverso, são 

frequentes os romances em que eles aparecem como vilões e perseguidores, rotineiramente 

sequestrando cristãos para servir-lhes na criadagem ou, no caso de algumas donzelas, 

servirem de esposas de reis pagãos, configurando-se como desdita para a cristã, obrigada a 

deixar sua fé e seus entes queridos. 

Em Romanceiro geral português (1982), de Teófilo Braga, temos exemplos, como “A 

cativa”: 

                                                
57

 Sobre as categorias temáticas e suas classificações, ver seção “2.3. Falaram muito a sabor; O que falaram eu 

não sei – os grandes temas do romanceiro da tradição”. 
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Foram o Conde e a Condessa 
Fazer uma romaria, 

A pedir a Deus d’Arcelo 

E mais á Virgem Maria, 
Que lhes desse filho ou filha 

Herdeiro de gerarchia
58

. 

O Conde, como era velho, 

Depressa adormeceria; 
Logo uma zebra de mouros 

Alli o cativaria. 

Levaram-na de presente 
A’ rainha da Turquia. 

Permissão de Deus d’Arcelo 

E mais da Virgem Maria, 
A rainha era pejada, 

Condessa pejada ia. 

Permitiu o Deus d’Arcelo, 

E mais a Virgem Maria, 
Que parissem á mesma hora 

E até no mesmo dia. 

A parteira, como moira, 
Oh que trocas não faria! 

Deu á rainha o menino, 

A menina á christania; 

Esta embalava a menina, 
E muito bem lhe dizia: 

 

“Se eu fôra na minha terra, 
Filha, te batizaria; 

Lá punha-te os santos óleos 

E água benta da pia; 
Chamava-te Flor das flores 

E Rosa da Alexandria; 

Que assim se chamava d’antes 

Uma irmã que então eu tinha: 
Cativaram-na os mouros 

Dia de paschoa florída. 

 
A rainha, que isto ouvira, 

Logo lhe perguntaria: 

 
— Que cantiga essa, tão linda, 

Que cantas a tua filha, 

Repete a tua cantiga, 

Que muito me folgaria. 
Se eu fora na minha terra, 

Filha, te batizaria; 

Lá punha os santos óleos 
E água benta da pia; 

Chamava-te Flor das flores 

                                                
58 Hierarquia. 
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E Rosa de Alexandria; 

Que assim se chamava d’antes 

Uma irmã que então eu tinha: 
 

Cativaram-na os mouros 

Dia de Paschoa florída. 

— E essa irmã que tu tinhas 
Se a visses a conhecia? 

“Não conhecia, senhora, 

Porque eu era pequenina; 
Sómente se a visse núa 

Da cintura para cima, 

Debaixo do peito esquerdo 

Signal preto ella teria, 
E tinha o cabello louro 

Que a cintura lhe cobria. 

— Ai, triste de mim, coitada, 
Ai, triste de mim, mofina! 

Mandei comprar uma escrava 

Trazem-me uma irmã minha! 
Se tu eras minha irmã 

Porque é que m’o não dizias? 

“Eu não sabia quem eras, 

Porque não te conhecia. 
Quem se vira em Portugal, 

Terra que Deus bem dizia.” 

 
Juntaram grandes riquezas 

De ouro e pedraria; 

Uma noite abençoada 
Fugiram da mouraria, 

Foram ter á sua terra, 

Terra de Santa Maria. 

   (BRAGA, 1982, tomo II, p. 131-133)  

    

Neste romance uma condessa sai a passeio junto ao conde, mas é capturada por 

mouros que, a pedido da rainha, levam-na para servir-lhe de criada. Coincidentemente a 

rainha e a condessa sequestrada estão grávidas e dão à luz no mesmo dia e na mesma hora, 

entretanto, a parteira moura faz a troca das crianças. O motivo não é explicitado, mas 

podemos inferir dever-se à valorização do filho homem em detrimento da mulher, tendo em 

vista os interesses de sucessão do reino. 

Contudo, este não é o ponto mais importante do romance, aparecendo apenas como 

mote para o desenrolar da trama na sequência, pois ouvindo a cativa cantar para sua criança, a 

rainha percebe que aquela é, na verdade, sua irmã. Para confirmar, indaga se a prisioneira a 

reconheceria, caso a visse. A outra responde negativamente, mas diz ser possível reconhecê-la 
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mediante a presença de um sinal abaixo do seio. Com a resposta, a rainha desespera-se e 

começa a lamentar por ter aprisionado sua própria irmã. Com essa revelação, evidenciamos 

que a rainha também fora sequestrada pelos mouros no passado, ou seja, ambas as irmãs 

acabaram passando pelo mesmo infortúnio. Contudo, uma vez reencontradas, juntam riqueza 

e voltam fugidas para Portugal. 

Textos dessa natureza servem como instrumento de fixação de uma ideia negativizada 

do outro, construída historicamente pela acusação de invasão e de ataque à fé cristã. Atacar o 

povo muçulmano através de batalhas ou através de estereotipações era fundamental para a 

reafirmação da identidade ibérica. Todavia, a clara tentativa de separação étnica, religiosa e 

social, contrariamente ao pretendido, só estreitava ainda mais os laços culturais. Conforme 

Bárbara Lito: 

 

Além de detentores de poderes exóticos e de imensas riquezas, na região 

transmontana os mouros também são tidos como guerreiros, quando aproxi-

mados aos seus referentes históricos e assim reconhecidos como os invasores 
da Península Ibérica. Com isso, acabam mantendo intrinsecamente, mesmo 

quando mitificados, o antagonismo étnico-religioso entre cristãos e muçul-

manos. Dessa maneira, por um lado, suas batalhas são tidas como meios para 

desalojar os inimigos de fé do espaço que reclamam como sendo seu. Por 
outro, o embate é necessário para manter sua própria sobrevivência nesse es-

paço (LITO, 2014, p. 186) 
 

O comentário acima e a leitura de romances tematizando os mouros faz-nos entender a 

relação entre os dois povos mencionados como extremamente delicada, pois estão sempre em 

conflito: raptos, injúrias, tomada de cidades e tentativa de recuperação delas por uma das 

partes, como em “Valença” (VASCONCELOS, 1958, p. 16). Neste romance transcrito no 

capítulo anterior, encontramos o questionamento de um mouro a respeito da tomada da cidade 

de Valença pelos cristãos, a qual, segundo ele, era bem melhor conservada na mão dos 

muçulmanos.  

Conforme Bárbara Lito (2014) explica-nos, a figuração do mouro nos textos literários, 

nas manifestações artísticas e inclusive nas heranças culturais trazidas de além-mar para o 

Brasil atestam a força do julgamento negativo a respeito dos árabes. Destarte, se os romances 

eram narrativas em verso produzidas pelo povo, sem autoria individual, é natural que 

determinadas formas de pensar coletivas sejam repassadas através desses textos. Ademais, as 

variadas versões com pequenas mudanças de elementos como nomes dos personagens, 

vestimentas, armas, instrumentos musicais, cenários são a comprovação de que além de serem 
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criações coletivas, são hibridizadas, pois vão passando de uma cultura a outra, de um povo a 

outro pela tradição oral. 

A afirmação da pesquisadora faz-nos compreender, portanto, por que a presença do 

mouro nos romances peninsulares está associada a algum tipo de vilania. Em “A cativa”, 

como em “Dom Gaifeiros”, a cristã é capturada para servir aos mouros. Neste último, a 

esposa de Dom Gaifeiros, Melisendra, é quem fora levada pelos inimigos há sete anos. 

Instigado pelo seu tio, certo dia, o cavaleiro resolve voltar à procura, tendo sido informado de 

que ela se encontrava na cidade de Sansonha e em poucos dias torná-la-iam esposa do rei da 

cidade, fazendo-a converter-se ao islamismo.  

O resgate de Melisendra, momento de maior tensão da narrativa, está cheio de 

imprecações aos mouros, o quais investem contra o cavaleiro que penetrara na cidade para 

levar a prisioneira. O clímax tem início quando D. Gaifeiros revela-se à cativa e, enquanto ela 

sobe na garupa do cavalo, um mouro avista a cena e alardeia para todo o reino: 

 

[...] 
Maldito perro de moiro 

Que ali andava a rondar! 

Em altos gritos o moiro 

Começava a bradar: 
— Acudam à Melisendra, 

Que a vêm os cristãos roubar! 

— Melisendra , minha esposa, 
Como havemos de escapar? 

— Com Deus e a Virgem Maria 

Que nos hão-de acompanhar. 

[...] 

(GARRETT, 1963, tomo II, p. 201) 

 

É interessante notarmos a expressão “perro” novamente sendo empregada em um 

romance, corroborando o que dissemos acerca do tratamento hostil dado aos árabes pelos 

cristãos. Na sequência, a referência a Deus e à Virgem Maria reforçam o catolicismo ibérico, 

maior ponto de oposição entre árabes e lusos. 

Após o mouro avisar aos demais sobre o resgate da dama, a Dom Gaifeiros é 

imprescindível ser rápido e fugir o quanto antes de qualquer impedimento para a sua empresa. 

Para tanto, com a ajuda de seu valoroso cavalo, pula os obstáculos à sua saída e, lá fora, 

começa a travar uma luta sozinho contra os inimigos de fé. O cavaleiro demonstra 

desempenho e habilidade assustadores, investindo contra um número considerável de 

guerreiros mouros. 
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Sendo o cavaleiro cristão um homem de grande valor, sua representação é sempre 

caracterizada pela coragem e por um desempenho de luta sem precedentes. Suas armas 

ganham quase a dimensão sacra, são sobrenaturais a ponto de já estar predestinado a vencer a 

batalha, apenas pelo fato de o cavaleiro portá-las. 

Outro fato curioso no romance de Dom Gaifeiros é como o ódio aos mouros alcança 

representação inclusive nos animais, os quais tomam parte na luta religiosa, a exemplo do 

cavalo de Dom Roldão, emprestado ao sobrinho Gaifeiros para o resgate: 

 

[...] 

— Não te assustes, Melisendra, 

Que é força aqui apear. 
Entre estas árvores verdes 

Um pouco me hás-de aguardar, 

Enquanto eu volto a esses cães 

Que hei-de afugentar. 
As boas armas que trago 

Agora as vou a provar. 

Apeou-se Melisendra, 
Ali ficava a rezar. 

O cavalo, sem mais rédea, 

Aos moiros se foi voltar: 
Cansado ia de fugir 

Que já mal podia andar, 

Cheirou-lhe ao sangue maldito, 

Todo é fogo de abrazar. 
Se bem peleja Gaifeiros, 

Melhor é seu pelejar; 

A qual dos dois anda a lida 
Mais moiros há-de matar. 

Já caem tantos e tantos 

Que não têm conto nem par; 

Com o sangue que corria 
O campo se ia a alargar. 

Rei Almançor que isto via, 

Começava de bradar 
Por Alá e Mafamede 

Que o viessem amparar 

[...] 

   (GARRETT, 1963, tomo II, p. 202-203) 

 

Cansado de fugir, o cavalo enfurece-se apenas com o cheiro do sangue “amaldiçoado” 

de seus inimigos. O animal entra, assim, na batalha, a ponto de não se saber qual dos dois 

matava mais inimigos. A certa altura, o rei vê-se perdido e recua com o que restou de seus 

homens, trancando-se na cidade. Dom Gaifeiros sai vitorioso perante os árabes, evidenciando 

a fraqueza deste povo em relação ao povo cristão, segundo o imaginário ibérico medieval: 



133 

 

 

[...] 
Não quis o rei mais ouvir 

E não quis mais porfiar, 

Voltou rédeas ao cavalo, 
Foi-se em Sansonha encerrar. 

Gaifeiros, senhor do campo, 

Não tem com quem pelejar; 

Cheio de grande alegria 
Melisendra foi buscar. 

— Ai! se vens ferido, esposo? 

E que ferido hás-de estar! 
Eram tantos esses moiros, 

E tu só a batalhar. 

Mangas de minha camisa, 
Com elas te hei-de pensar; 

Toucas de minha cabeça 

Faixas para te apertar. 

— Cala-te daí, infanta, 
E não queiras dizer tal; 

Por mais que foram nos moiros, 

Não me haviam fazer mal: 
São de meu tio Roldão 

Estas armas de provar; 

Cavaleiros que as trouxesse, 

Nunca pode perigar. 
Cavalgam, vão caminhando, 

Não cessam de caminhar, 

Por essa moirama fora 
Sem mais temor nem pensar; 

Falando de seus amores 

Sem de mais nada pensar. 
Em terras de cristandade 

Por fim vieram a entrar. 

[...] 

(GARRETT, 1963, tomo II, p. 204-205) 
 

Em sua Flor nueva de romances viejos (1993), Menéndez Pidal também traz episódios 

de batalhas em que os cristãos saem vantajosamente vitoriosos em relação aos mouros. O 

romance “De cómo se empezó la batalla com los moros” exemplifica isso na passagem final, 

quando os cristãos estão querendo tomar Santiago do domínio muçulmano: 

 

[...] 
En esto llegan los moros, 

traban con ellos batalla; 

espesos caen como lluvia 

sobre la gente Cristiana; 
los infantes los reciben 
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com sus adargas y lanzas, 

“Santiago, cierra, Santiago!
59

”, 

a grandes voces llamaban.
60

 

   (PIDAL, 1993, p. 112) 

 

Em Pidal (1993) também encontraremos uma situação, a princípio amena, entre um 

cativo cristão e um mouro no romance “Del cautiverio de Guarinos”. Este oferece àquele tudo 

o que ele desejasse ter, inclusive duas de suas filhas, com a única condição de o primeiro 

renegar sua fé e converter-se ao islamismo, servindo a Alá. Vejamos como principia o diálogo: 

 

[...] 
— Por Alá, quieras, Guarinos, 

moro con nos te tornar: 

de lós bienes de este mundo 
yo te quiero dar asaz, 

y dos hijas que yo tengo 

también te las quiero dar, 

la una por tu mujer, 
la otra para tu solaz; 

darte he en arras y dote 

Arabia con su ciudad: 
si más quiseses, Guarinos, 

mucho más te quiero dar.
61

 

[...] 

   (PIDAL, 1993, p. 92) 

 

 Na sequência, após ouvir a proposta afrontosa do mouro, o cativo rejeita qualquer 

negociação com o árabe, que ofenda a sua fé, respondendo sem titubeios que não renegaria a 

Cristo: 

 

[...] 

Allí respondió Guarinos, 

                                                
59  A menção a Santiago está carregada de teor místico, haja vista a história do próprio santo, que dá nome à 

cidade. Segundo Macedo (s/d), no século XII, apegar-se a Santiago era comum durante as batalhas da 

Reconquista, pois a ele “foram atribuídos uma série de prodígios e intervenções miraculosas. Nas crônicas, há 

menções de sua aparição a determinados governantes cristãos e relatos de sua intervenção direta nas batalhas 

liderando um exército de anjos contra os adeptos da ‘falsa crença’, origem da denominação Santiago Matamoros 

e de sua qualificação de patrono das Espanhas.” (MACEDO, s/d, p. 7). 
60 Sugerimos a seguinte tradução livre: “Nisto chegam os mouros,/ com eles (os cristãos) travam batalha;/ caem 

como chuva grossa/ sobre a gente cristã;/ os infantes os recebem/ com seus escudos e lanças,/ “Santiago, fecha, 

Santiago”/ Com desespero gritavam.”. 
61 Sugerimos a seguinte tradução livre: “[...] — Por Alá queiras, Guarinos,/ Mouro conosco tornar/ dos bens 

deste mundo/ quero dar-te o bastante,/ e duas filhas que tenho/ também as quero dar-te,/ uma por tua mulher,/ a 

outra para teu prazer;/ dou-te em conta e dote/ A Arábia com sua cidade:/ e se mais quiseres, Guarinos,/ muito 

mais quero eu dar.” 
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bien oiréis lo que dirá: 

— No lo manda Dios del cielo, 

ni Santa María su Madre, 
que deje la fe de Cristo 

por la de Mahoma tomar; 

mi esposica tengo en Francia, 

con ella quiero casar. 
Marlottos con grande enojo 

en cárcel lo mando echar; 

bien aherrojadas las manos 
porque pierda el pelear, 

el agua hasta la cintura 

porque pierda el cabalgar; 

siete quintales de hierro 
en cadenas puesto le han; 

tres fiestas que hay em el año 

todas le manda azotar. 
[...] 

“Oh, válasme, Dios del cielo, 

y Santa María su Madre! 
O casan hija de Rey, 

o la quieren desposar, 

o era venído el dia 

que me suelen justiciar.”
62

 

   (PIDAL, 1993, p. 92-93)  

 

Enfurecido pela recusa do cristão, o mouro decide encarcerá-lo como forma de castigo, 

algemando-o e ordenando que lhe açoitem três vezes ao ano, durante os festejos da cidade. Na 

noite de São João, o reino encontra-se em festa e, por isso, o barulho e a agitação chegam a 

ser ouvidos pelo cativo que, ao lamentar-se, clama por Deus, pois acredita ter chegado a hora 

de sua condenação. O romance termina sem dar um fim definitivo à situação do prisioneiro. 

Não se explica se ele consegue libertar-se algum dia ou se morre nas mãos de seus inimigos.  

Contudo, o mais interessante está no diálogo entre o cristão e o mouro, cujo teor 

consiste no oferecimento de benefícios ao primeiro em troca de sua conversão religiosa. Isso 

nos faz lembrar do episódio das tentações pelas quais Jesus Cristo passara no deserto, ao 

longo dos quarenta dias que antecederam os momentos finais de sua vida terrena.  

Em Mateus (4: 1-11), encontramos o diabo tentando convencer a Cristo a transformar 

as pedras do deserto em pão, mas com sua recusa, leva-o para o alto de um templo e manda-

                                                
62 Tradução livre, dando continuidade ao excerto anterior: “[...]Então respondeu Guarinos,/ Ouvi bem o que ele 

disse:/ — Não manda o Deus do céu,/ Nem Santa Maria, sua mãe/ que deixe a fé de Cristo/ pela de Maomé;/ 

Esposa tenho na França,/ com ela quero casar./ Marlottos com grande ódio/ no calabouço mandou-lhe jogar;/ 
bem algemadas as mãos/ para nunca mais lutar,/ a água até a cintura/ para não poder andar;/ grande quantidade 

de ferro/ na cadeia eles têm;/ em três festas que há no ano/ ele lhe manda açoitar/ [...]/ — Oh, valha-me Deus do 

céu/ e Santa Maria, sua mãe!/ Ou casam a filha do rei/ ou a querem desposar,/ ou será chegado o dia,/ que eles a 

mim vão julgar.” 
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lhe jogar-se, afinal, os anjos devem segurá-lo e impedir qualquer ferimento, porém, a recusa 

permanece. Por fim, Lúcifer mostra todos os reinos e riquezas do mundo a Jesus e afirma 

entregar-lhe tudo, caso este ajoelhe-se e adore-o, renegando ao seu Pai. Todavia, esta última 

investida fracassa como as demais, comprovando a fidelidade de Jesus Cristo aos planos 

divinos. 

No romance, a situação repete-se, mas desta vez, um árabe desempenha o papel de 

tentador, havendo nisto uma aproximação entre o mouro e o diabo. Essa relação já foi notada 

em outras análise aqui feitas e é corroborada neste último texto. Na visão dos cristãos, os 

muçulmanos são representação diabólica, pretendem espalhar a falsa fé, destruindo a 

verdadeira por meio de aprisionamentos, casamentos forçados e tentações, como é o caso de 

“Del cautiverio de Guarinos”. 

Marlottos, o rei mouro, é o diabo do evangelho bíblico que, com um discurso sedutor, 

tenta Dom Guarinos, cristão e, portanto, representação de Cristo. Ao cavaleiro são feitas três 

ofertas: os bens do mundo, mulheres e o poder da Arábia. A Cristo também foram feitas três 

tentações: transformar as pedras em pão, jogar-se do alto do templo e ajoelhar-se a Satanás em 

troca de poder e riqueza. Ambos rejeitam as três ofertas e permanecem firmes em sua decisão. 

O número três é bastante significativo no romance: três são as tentações de Cristo e, 

consequentemente, as que são feitas a Guarinos, bem como três são as festas ao longo do ano, 

durante as quais o cavaleiro será açoitado como castigo por não ter aceitado a negociação. 

Neste romance, portanto, o tema do aprisionamento está vinculado ao motivo religioso. 

Em Guilherme de Almeida, além de “Relato do cativo”, o romance “O anel de el-rei 

Dom Ramiro” girará em torno do tema do aprisionamento de cristãos e seu consequente 

resgate, como também ocorre em “Lenda”, analisado no subcapítulo anterior, em que dois 

cavaleiros dispõem-se a lutar contra os mouros para resgatar uma donzela cristã raptada por 

eles e mantida em uma torre. 

O romance almeidino de que trataremos a partir de agora reconta a história de 

“Miragaia”, encontrada no tomo primeiro do Romanceiro, de Almeida Garrett (1963).  

Sobre a versão de Garrett, a narrativa consiste no rapto de uma moura por um rei 

cristão, Dom Ramiro, que a deseja desposar. Curiosamente, o primeiro a sequestrar é o rei 

espanhol. Afrontado com o ocorrido, Alboazar, rei mouro, resolve tomar a rainha de Ramiro, 

Gaia, e levá-la consigo para também desposá-la, como forma de vingança. 

A rainha Gaia, também ofendida por ter sido substituída por uma moura, termina por 

ver no seu sequestro algo positivo. E, passados anos, já consegue amar sinceramente seu novo 
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rei, motivada pelo convívio com ele e pelo ressentimento inicial com Ramiro. A certa altura 

da história, Ramiro decide reaver a rainha cristã, disfarçando-se de romeiro a caminho de 

Santiago, penetrando assim nos domínios mouros. Antes, porém, esquematiza um plano com 

seus homens que o aguardam à beira do rio.  

Enquanto isso, o romeiro senta-se à beira de uma fonte onde a criada de Gaia colhe 

água e pede a esta um pouco para beber. Ao receber a água, o romeiro revela à moça que tem 

um recado a dar à rainha e, para tanto, deposita no púcaro um anel. Com isso, Ramiro 

consegue uma entrevista com Gaia e, somente quando estão a sós, ele se despe do disfarce. 

A rainha, ainda enfurecida com o que ele fizera no passado, finge perdoá-lo, mas 

entrega-o logo em seguida para o rei Alboazar que, a princípio, não deseja matá-lo, deixando-

o livre para voltar a suas terras, pois já se sente vingado por possuir a rainha cristã. Contudo, o 

ato do muçulmano custar-lhe-á a vida e o reino, pois Ramiro prepara-lhe uma cilada, na qual 

os cristãos de tocaia invadem o reino e destroem tudo. 

Na sequência, o rei vencedor leva Gaia consigo em seu barco pelo rio Douro, mas 

percebe seu olhar choroso, direcionado para o castelo em chamas no horizonte. Ao ser 

indagada sobre o que se passa, a rainha revela seu descontentamento com o sucedido e seu 

amor pelo mouro, acusando Ramiro de agir com covardia e traição. Nisto, Ramiro decepa e 

joga ao rio a desditosa mulher com a expressão “Mira, Gaia!”, referindo-se ao fato de ela estar 

olhando para o horizonte em chamas no momento de sua morte. Com isso, a região onde tudo 

aconteceu teria ficado conhecida por “Miragaia”.   

No texto de Guilherme de Almeida, muitos desses detalhes serão suprimidos. Não há o 

que motivou o rapto da rainha cristã nem se diz com clareza como os fatos suceder-se-ão após 

a chegada de Ramiro ao domínio mouro. O poeta preferiu enfatizar em seu romance apenas o 

aspecto guerreiro entre os dois povos. No texto almeidino o que salta à vista é o resgate da 

dama levada pelos árabes. Por isso, “O anel de el-rei Dom Ramiro” inicia-se já na cena da 

fonte, momento crucial para o desenrolar da trama, pois é a partir daí que o romeiro consegue 

acesso ao quarto da rainha: 

 

Corria o seu monte 

o rei Alboazar. 

No castro, a rainha, 
que o mouro rausara

63
, 

quedava sozinha, 

ca à serva ordenara: 

                                                
63 Raptara. 



138 

 

— “Artiga, anda à fonte 

pela água tomar 

com que me lavar!” 
E a moura morena, 

olhar de gazela, 

o púcaro de ouro 

nas mãos de canela 
untadas de alfena

64
, 

alindes
65

 de aljôfar 

no colo tisnado, 
vestido de lhama 

e rengo broslado
66

, 

na sua aravia
67

 

Artiga lá se ia, 
lá se ia a cantar. 

À fonte chegava. 

Surpresa tamanha 
ali a esperava, 

que logo o seu canto 

Artiga calava. 
Aljuba castanha, 

capuz de balão, 

bordão de romeiro, 

quem era o estrangeiro 
que tanto a mirava? 

Ninguem preguntava, 

Ninguém respondia: 
apenas se ouvia  

o canto ligeiro 

que a água cantava. 
[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 33-35) 

 

Quando Artiga dirige-se à fonte encontra um estrangeiro e surpreende-se com a sua 

presença. Trata-se, como sabemos, do próprio Dom Ramiro que, disfarçado de romeiro vem 

resgatar a rainha. A criada moura, ao ouvir a gentileza na voz do homem dirigindo-se a ela 

percebe que se trata de um cavaleiro, por isso, encantada, serve-lhe imediatamente um pouco 

de água no mesmo recipiente em que a rainha será servida. Observemos esta cena na 

sequência de versos a seguir, bem como o momento em que, deslumbrada com a figura do 

cavaleiro, Artiga não percebe Ramiro colocar uma joia no púcaro: 

 

[...] 

                                                
64 Óleo aromático. 
65 Enfeites. 
66

 Tecido transparente bordado. 
67 Linguagem confusa, de difícil entendimento. Referência ao idioma árabe. 
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— “Donzela, a que vindes 

com púcaro de ouro 

e tantos alindes 
no vosso trajar?” 

— “Eu sirvo ao rei mouro 

que ora anda a montear. 

Mandou-me a rainha 
que viesse a esta fonte 

pela água buscar”. 

— “Se à sêde que trago 
e às bagas da fronte 

houver eu um trago 

que mãos alfenadas 

de seda e de flor 
tomarem à fonte, 

dar-me-ei por bem pago 

das minhas jornadas”. 
— “À la fé, senhor, 

que, pelo favor 

do gentil falar, 
não sembrais romeiro, 

senão cavaleiro, 

Bebei, vô-lo rogo!” 

Palavras não eram  
nem ditas que logo 

o jarro se enchia, 

a boca bebia, 
e a mão do estrangeiro 

de sob o burel, 

no qual o ocultava, 
no vaso deixava 

cair um anel. 

Sem que o esguardasse 

no enleio em que estava, 
que apenas a face 

do estranho mirava, 

alheia ao ardil 
Artiga folgava 

e enchia o gomil. 

E a moura morena, 

olhar de gazela, 
o púcaro de ouro 

nas mãos de canela 

untadas de alfena, 
alindes de aljôfar 

no colo tisnado, 

vestido de lhama 
e rengo broslado, 

na sua aravia 

Artiga partia, 

partia a cantar. 
[...] 

   (ALMEIDA, 1957, p. 36-37) 
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Após retirar-se, a voz poética dirige-se a Artiga, aconselhando-a a não voltar ao castelo 

porque a joia que ela leva é um mal sinal e será o pontapé para os acontecimentos trágicos que 

se prenunciam com a chegada do estrangeiro. Este desenrolar será bem mais detalhado em 

Garrett (1963), pois os fatos ocorrerão ao tempo da narrativa, enquanto em Guilherme de 

Almeida tudo permanecerá apenas como predição da voz narrativa. Não chegamos à ação 

propriamente dita: 

 

[...] 

Não vades ao castro, 
não vades, Artiga! 

Que é pérfido lastro 

a jóia deixada 

no púcaro de ouro: 
— é signo de agouro 

que põe no seu rastro 

o rauso, a vingança. 
os ciúmes, a intriga, 

o pacto, a cilada, 

o corno tangido 

a peito rompido 
na torre ameiada, 

a sanha inimiga, 

a lide, a matança, 
a um golpe de espada 

o corpo fendido 

do rei Alboazar, 
o fogo,o destroço, 

e alfim a rainha, 

a pedra de moinho 

atada ao pescoço 
em vez de colar, 

dormindo sòzinha, 

transida de frio, 
no leito sòzinho, 

no leito sombrio 

do fundo do rio, 
caminho do mar... 

 

Artiga, não vades 

no castro da infiel! 
Que tantas maldades 

Não vale um anel! 

   (ALMEIDA, 1957, p. 37-39) 

  

A joia traz consigo uma série de desgraças enumeradas ao longo da penúltima estrofe: 

a cilada para Dom Ramiro, a destruição do reino, a morte do rei mouro e da rainha cristã. 
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Todas as peripécias após a descoberta do anel só podem ser plenamente entendidas se lermos 

a versão de Almeida Garrett (1963), do contrário, o leitor desavisado compreende a história 

com outros olhares. Para aquele que não leu “Miragaia”, o texto garrettiano, a rainha de 

Guilherme de Almeida pode ser compreendida como moura e esposa legítima de Alboazar. 

Além disso, o estrangeiro não é identificado em nenhum momento, restando supormos tratar-

se de Dom Ramiro por conta do título do romance e pela polidez no trato, identificado pela 

própria criada como um cavaleiro. Por sua vez, o motivo que leva o rei cristão a atacar os 

mouros não é explicado, deixando a cargo do leitor complementar o sentido do ato, 

característica bastante típica da forma do romance, pois o romance, por seu aspecto 

condensado, tende a suprimir algumas informações.  

Se compararmos o texto de Garrett ao de Guilherme de Almeida, notaremos isso na 

supressão do nome da cativa. Outros detalhes diferenciadores estão na origem étnica da criada, 

que neste é moura, naquele é cristã e o modo de colocar o anel no jarro: como em “Miragaia” 

a criada não é muçulmana, o romeiro revela-lhe parte de seu intento e deposita a joia ali 

mesmo na sua frente. No segundo caso, pelo fato de a moça ser de origem árabe, portanto, 

inimiga, Ramiro põe o anel discretamente, sem que ela perceba. Ao final, a expressão “infiel” 

relacionada à rainha adquire sentido ambíguo. Estaria a voz poética referindo-se ao fato de a 

rainha ser moura — o que em Garrett não procede —, ou ao fato de ela ter-se casado com o 

rei muçulmano, impelida pela condição de prisioneira? A condensação do texto almeidino 

proporciona ainda um enfoque mais favorável ao cristão que ao mouro, pois no texto de 

Garrett, antes de toda a tragédia, o rei muçulmano perdoa a Ramiro e decide deixá-lo viver, ao 

que este retribui com traição, matando Alboazar inesperadamente.  

De qualquer maneira, o essencial em “O anel de Dom Ramiro” é o resíduo do ódio 

entre árabes e ibéricos, propiciando frequentes conflitos entre os povos habitantes da 

península medieval. Guilherme de Almeida, portanto, ao resgatar o universo do romanceiro 

tradicional, não poderia deixar semelhante elemento de fora de seus textos. Com sua fina 

sensibilidade, atentou para a importância da figura islâmica no imaginário cultural ibérico, 

retratando-o conforme a tradição, a partir das relações conflituosas de naturezas étnica, 

religiosa e cultural. 

Como notamos ao longo das análises, o mouro está sempre negativamente 

representado nos romances. A imagem construída pelo Ocidente, conforme Bárbara Lito 

(2014) e Paula (2011) é a de um povo covarde e baixo, sem escrúpulos na difusão de seus 

valores religiosos e na conquista territorial; capaz de matar, sequestrar e chantagear, como 
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aconteceu à donzela de “Lenda” ou como ocorrerá em “História das sete barcas”, romance a 

ser estudado adiante, mas que também demonstra o mouro ardilosamente. 

Além disso, o islã, por ser considerado falsa religião pelos cristãos ibéricos da Idade 

Média, proporcionou vasta construção de estereótipos, ligando a imagem dos muçulmanos ao 

diabo, inimigo da “verdadeira fé”. Assim, o árabe é o servo de Lúcifer, tentando destruir a 

igreja de Cristo, justificando-se com isso a associação entre diabo e rei Marlottos, identificada 

em Pidal (1993).  

Outrossim, a partir desta aproximação com Satanás, verificamos ramificações 

estabelecidas com a bruxaria e a feitiçaria, fazendo dos seguidores de Alá, portanto, uma 

categoria de pessoas a serem evitadas por quem for batizado na lei da cristandade. Os mouros, 

mais frequentemente as mouras, são dotados de poderes malignos e praticam as artes ocultas, 

utilizando seus feitiços para seduzirem cristãos ou enfeitiçá-los, com o objetivo de levar 

vantagem na guerra ou de convertê-los à lei de Maomé.  

Em “Relato do cativo”, temos o cavaleiro subjugado pelos muçulmanos por meio de 

algum bruxedo que lhe deixou em desvantagem e, com isso, sem possibilidades de reagir. Em 

seguida, o surgimento de uma bela e atraente mulher a seduzi-lo. Passada a noite, a figura 

desaparece, após auxiliar na fuga do cristão. 

Verificamos pelas análises dos vários romances de Guilherme de Almeida e da 

tradição, assim, como o mouro está representado no romanceiro desde a Idade Média e como 

o poeta modernista alcança a construção mental secular do povo ibérico em relação ao mouro, 

através de seu Pequeno romanceiro (1957). 

 

3.3. Homens ao mar! 

 

Que o povo ibérico está intimamente identificado com o mar é assertiva indiscutível 

entre historiadores, geógrafos ou até mesmo críticos literários. Estes, sobretudo, encontram na 

produção escrita da região evidentes registros dessa relação, desde a Idade Média à 

contemporaneidade. Foi esse povo, feitas as devidas ressalvas históricas, que promoveu um 

dos maiores eventos da humanidade: a descoberta de terras novas, logo, o redesenho do mapa-

múndi e a remodelagem do pensamento restrito naquele momento apenas à Europa e aos 

continentes já conhecidos.  

Com o desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas de navegação, muitas 

das quais herdadas dos tão odiados árabes, a Ibéria crescia consideravelmente no ofício 



143 

 

marítimo, sobretudo a Espanha que, pelos idos do século XV, gozava de melhores recursos 

financeiros para empreender as dispendiosas viagens, a princípio, de comercialização, 

posteriormente, de exploração das terras encontradas para além-mar. 

Quanto a Portugal, Silvia Scott (2012) endossa o que dizemos quando afirma: “[...] sua 

literatura, suas artes e as maneiras como narram a história do país estão marcadas por tudo o 

que envolve as navegações: encontros e desencontros, idas e vindas, despedidas e saudades, 

angústias e conquistas.” (SCOTT, 2012, p. 91). Por esse motivo, ao abordarmos a cultura 

ibérica, especificamente o lado português, encontraremos profunda integração do mar na 

cultura do homem medieval. A mesma estudiosa exemplifica ainda como o mar continua 

ocupando lugar de destaque no imaginário português. Para tanto, cita músicas com tema 

marítimo produzidas pelas novas gerações. Ser português é carregar consigo a marca dos 

oceanos desbravados pelos antepassados. 

Se a produção cultural da atualidade ainda é relevante quando o assunto é este, maior 

será a herança se contabilizarmos tudo o que ibéricos falaram sobre o tema ao longo dos 

séculos. Basta, para tanto, tomarmos três pontos na historiografia literária para aclararmos o 

que dizemos.  

O primeiro trata-se das cantigas trovadorescas, no auge da Idade Média, em que as 

referências ao mar eram tão significativas, chegando a denominar uma categoria específica de 

poemas — as barcarolas. Dentre elas, citamos a célebre “Ondas do mar de Vigo”, de Martim 

Codax: 

 

Ondas do mar de Vigo, 

se vistes meu amigo! 

E ai Deus, se verrá cedo! 

 
Ondas do mar levado, 

se vistes meu amado! 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amigo, 

o porquê eu sospiro! 

E ai Deus, se verrá cedo! 
 

Se vistes meu amado, 

por que hei gran cuidado! 
E ai Deus, se verrá cedo!

68
 

 

                                                
68

 Cantiga retirada do site da Universidade Nova de Lisboa, www.cantigas.fcsh.unl.pt. Referência completa na 

bibliografia. 

http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/
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Na cantiga o mar assume papel de confessor, para quem o eu lírico diz as suas 

angústias acerca de seu amado, o qual, subentendemos, partiu via mar; daí o motivo de ela 

estar diante das águas, indagando se as ondas o viram: “Desabafar com uma amiga, uma 

prima ou até mesmo algum elemento da natureza é a principal característica das cantigas de 

amigo.” (MERÇON, 2011, p. 398, negrito nosso). 

Contudo, este mesmo mar que escuta os lamentos da voz poética é sinônimo de perigo, 

cuja referência é entendida na passagem: “ondas do mar levado”, denotando um mar revolto, 

propício a tempestades e outras intempéries.  Entende-se, desta maneira, o estado de aflição 

no qual encontramos o eu lírico, afinal, o “amigo” que partiu pelas rotas marítimas não deu 

notícias suas. Além disso, o caminho traçado por ele não tende a ser uma escolha auspiciosa. 

Antes de fazer-se conhecido e deixar que lhe abrissem rotas por paragens nunca antes 

navegadas, o mar foi motivo para vastíssima produção de imagens aterrorizantes a seu 

respeito. O oceano impunha o temor nos homens medievais; não sem fundamento, o Atlântico 

ganhara a alcunha de “Mar Tenebroso”, dadas as horripilantes histórias que se passariam a 

muitas léguas mar afora: 

 

No imaginário português, o mar tenebroso foi espaço de audácia e de 

lágrimas, altar de glória e cemitério fúnebre. O império submergiu 

num alargado desastre, cujas consequências se estendem no tempo, 

condicionando até as interpretações eufóricas do destino coletivo 

português. Contaminado pelo ideário finissecular português, Miguel 

de Unamuno (Por Tierras de Portugal y España, 1911), a propósito do 

“hermosíssimo y desgraciado” Portugal, escreverá que “el mar fué 

teatro de sus hazañas y cuna sepulcro de sus glorias [...] Portugal 

parece la patria de los amores tristes y la de los grandes naufragios”. 

Para o heróico e melancólico país de navegantes, “en esse immenso 

cemeterio descansa la gloria de Portugal, cuya historia es un trágico 

naufragio de siglos” (AGUIAR E SILVA, s/p, 2011) 

 

Na Idade Média as águas desconhecidas propiciaram terreno fértil para a imaginação 

dos homens proliferar e elaborar uma diversidade de seres, ilhas, monstros e plantas. Teófilo 

Braga escreveu Mar tenebroso: poemeto (1894) e, nesse poema, também constatamos esse 

caráter misterioso e aterrador atribuído ao oceano desde a Idade Média: 

 

[...] 

O Infante Dom Henrique os olhos lança 

Á vastidão do atlântico oceano, 

Cujo horisonte infindo é um mysterio, 
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Mar tenebroso, e nunca navegado, 

Que os nautas com terror de si repelle! 

[...] 

(BRAGA, 1894, p. 39) 

 

No seu poema “Ode ao mar”, Miguel Torga expressa essa mesma mentalidade, ao 

evocar imagens relacionadas ao universo mítico das medusas:  

 

[...] 

Mar tenebroso! 

Mar fechado e rugoso 

Sobre um casto jardim adormecido! 
Mar de medusas que ninguém semeia, 

Criadas com mistério e com areia, 

Perfeitas de beleza e de sentido! 
[...] 

(TORGA, 1946, p. 35) 

 

Conforme Silvia Scott, na Idade Média “o alto-mar representava o desconhecido, um 

espaço assustador. Havia muitos riscos e nem todos tão evidentes, já que não se sabia nem ao 

certo se existiam terras além-mar. Era preciso uma grande dose de audácia para navegar.” 

(SCOTT, 2012, p. 93, negrito nosso). 

A palavra destacada leva-nos de volta ao romance “Dona Tareja”, em que o cavaleiro 

oferece seu serviço à dama e deseja dar provas da nobreza e do valor de seu sentimento. Para 

tanto, cogita lançar-se ao mar em diferentes aventuras, arriscando a própria vida em nome de 

sua amada; para tanto, basta que a Senhora assim deseje. Como demonstra Pastoureau: “No 

Ultramar distante e misterioso, eles vão buscar a realização de um destino que aspiram 

grandioso, e que sua vida medíocre e rotineira no Ocidente não consegue alcançar.” 

(PASTOUREAU, 1989, p. 163). 

Com esse modo de encarar a vida marítima, o mar ganhava cada vez mais simbologias 

e histórias, assustando e fascinando, simultaneamente: 

 

O “mundo conhecido” da época era bastante restrito. As mentalidades 

também. A civilização ocidental estava mergulhada numa tradição 

fortemente ligada à Igreja Católica e sua dogmática visão que opunha o 

mundo cristão — da salvação eterna e da ordem onde os homens se sujeitam 
a uma autoridade legítima (que viria de Deus) — ao mundo do caos e da 

desordem cósmica. No espaço onde a Igreja não reinava, acreditava-se, havia 

bestas ferozes por toda parte. A própria natureza é desregrada: predominam 
as tempestades, os cataclismos, os excessos de calor e de frio. Se houver 

gente, serão os povos semi-humanos, de costumes bizarros, cruéis, selvagens 
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e imorais. Fora da Cristandade, vigora a idolatria, o pecado e a subversão 

social. 

Mesmo a cartografia retratava o território não cristão (Ásia e África 
longínquas) como lugar de perigos inimagináveis. (SCOTT, 2012, p. 94) 

 

O poema Os lusíadas, de Camões, é o segundo ponto da historiografia a que nos 

referimos, e em que uma parte desse imaginário marítimo pode ser verificada, atestando a 

significação dos oceanos na literatura portuguesa. Importantes episódios da epopeia lusa são o 

do “Gigante Adamastor”, a agitar as águas sem cessar, levando centenas ao naufrágio; e o da 

“Ilha dos Amores”, exemplificando as ilhas míticas perdidas na vastidão oceânica, de caráter 

paradisíaco, onde se poderia comer e beber à vontade e deparar-se com virgens prontas para 

satisfazer os desejos sexuais dos viajantes. A respeito disso, Luís Weckmann (1993) sugere 

que a descoberta e a exploração do Brasil estariam carregadas da crença na existência de ilhas 

escondidas e jamais visitadas, localizadas em remotos domínios, cheias de cidades de ouro ou 

de prata e uma fauna mítica: 

 

A princípios del siglo XVII, los portugueses cambiaron de cierta manera el 

rumbo de la búsqueda de Eldorado. Pero Coelho de Sousa partió en  1603 de 

Paraíba tratando de localizar, em el Ceará, a Eldorado, y precisamente al pie 
de la sierra de Ibiapaba; siguió sus huellas, poco después, Martín Soares 

Moreno.
69

 (WECKMANN, 1993, p. 72) 

 

Acreditava-se também ser possível localizar em alguma dessas ilhas maravilhosas, o 

Paraíso Terreste, do qual os homens foram expulsos no início da humanidade, segundo a 

bíblia: 

 

Para el padre Acuña, el Amazonas debe de tener sus fuentes en el Jardín del 

Edén, y su inmensa cuenca podría ser justamente llamada el Paraíso Terrenal 
visto, entre otras cosas, el estado de inocencia en que ahí viven los índios 

[...]. 

Se encuentra en muchas fuentes primarias de los inícios de la historia 
colonial em el Brasil la creencia de que los índios, al vivir en condiciones 

paradisiacas, no morían, o al menos que eran tan longevos como los 

patriarcas del Antiguo Testamento.
70

 (WECKMANN, 1993, p. 78) 

                                                
69 Nos inícios do século XVII, os portugueses mudaram de certa maneira o rumo das buscas do Eldorado. Pero 

Coelho de Sousa partiu em 1603 da Paraíba, a fim de localizar, no Ceará, a cidade de Eldorado, mais 

precisamente ao pé da Serra da Ibiapaba; Seguiu seu rastro, pouco depois, Martín Soares Moreno. 
70 Para o padre Acuña, o Amazonas devia ter suas fontes no Jardim do Éden, e sua imensa bacia poderia ser 
justamente chamada de Paraíso Terrestre haja vista, entre outras coisas, o estado de inocência em que aí viviam 

os índios [...]. Encontra-se em muitas fontes primárias dos inícios da historiografia colonial no Brasil a crença de 

que os índios, ao viver em condições paradisíacas, não morriam, ou pelo menos eram tão longevos quanto os 

ancestrais do Antigo Testamento. 
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Por sua vez, o terceiro ponto trata-se do livro Mensagem, de Fernando Pessoa, 

organizado em três partes temáticas, das quais a segunda intitula-se “Mar português”, de onde 

citamos o poema homônimo, eivado de um tom lastimoso pelas perdas humanas: mães a 

chorarem, filhos a rezarem e noivas sem casar. Com esse poema, Pessoa centra-se no 

elemento mortal diante dos empreendimentos marítimos, reiterando o perigo imanente aos 

oceanos ainda pouco conhecidos.  

Porém, o final do texto ganha nota mais positiva, direcionando o lamento para o 

consolo da glória, justificando as perdas em nome de um bem maior: uma nação forte, ideia 

de onde brotam os versos emblemáticos: “Valeu a pena? Tudo vale a pena/ Se a alma não é 

pequena”. 

Cremos que os três pontos escolhidos dão uma mostra geral, abrangendo largo espaço 

de tempo, de como o motivo marinho continuou sendo representado ao longo da história, 

mantendo alguns pontos de contato, como a consciência de que era preciso enfrentar o mar; 

de que aquele era um lugar inóspito e perigoso, fosse pela própria natureza ou porque teria 

conexões com o sobrenatural; e de que enfrentar as águas salgadas, portanto, seria prova de 

nobre bravura. 

Encontrar-se em alto-mar seria estar suscetível às mais diversas ocorrências, desde as 

banais às nada cotidianas, de complexo entendimento e difícil explicação. Jaques Le Goff 

(1983), ao falar sobre os acontecimentos de ordem não natural na Idade Média, encontra duas 

maneiras de a eles se referir: mirabilia e magicus. O primeiro termo designaria as ocorrências 

sobrenaturais e, nelas, inclui os milagres, manifestações de ordem cristã. O segundo termo, 

entretanto, abrange o sobrenatural maléfico, associado ao diabo, pois determinados eventos 

seriam obras suas para a enganação e a perdição de cristãos.  

O Canto V de Os lusíadas dá-nos mostra de um caso de mirabilia, no momento em 

que os navegantes presenciam a formação de uma tromba marítima: 

 

[...] 
Eu o vi certamente (e não presumo  

Que a vista me enganava): levantar-se  

No ar um vaporzinho e sutil fumo  

E, do vento trazido, rodear-se;  
De aqui levado um cano ao Pólo sumo  

Se via, tão delgado, que enxergar-se  

Dos olhos fàcilmente não podia;  
Da matéria das nuvens parecia.  

 

Ia-se pouco e pouco acrecentando  
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E mais que um largo masto se engrossava;  

Aqui se estreita, aqui se alarga, quando  

Os golpes grandes de água em si chupava;  
Estava-se co ondas ondeando;  

Em cima dele hua nuvem se espessava,  

Fazendo-se maior, mais carregada,  

Co cargo grande d'água em si tomada.  
 

Qual roxa sanguessuga se veria  

Nos beiços da alimária (que, imprudente,  
Bebendo a recolheu na fonte fria)  

Fartar co sangue alheio a sede ardente;  

Chupando, mais e mais se engrossa e cria,  

Ali se enche e se alarga grandemente:  
Tal a grande coluna, enchendo, aumenta  

A si e a nuvem negra que sustenta.  

 
Mas, despois que de todo se fartou,  

O pé que tem no mar a si recolhe  

E pelo céu, chovendo, enfim voou,  
Por que co a água a jacente água molhe;  

Às ondas torna as ondas que tomou,  

Mas o sabor do sal lhe tira e tolhe.  

Vejam agora os sábios na escritura  
Que segredos são estes de Natura! 

[...] 

(CAMÕES, s/d, p. 197-198) 

 

A voz narrativa surpreende-se de tal modo que conclama as próprias escrituras 

sagradas para tentar entender o que se passava, tendo em vista que aquela seria uma clara 

manifestação dos mistérios divinos. No romance da “Nau Catarineta”, contrariamente aos 

lusíadas, os marinheiros deparam-se com o próprio Diabo tentando o capitão. Este deve dar 

sua alma ao demônio que, em troca, permite o retorno de todos para casa. Este é um caso de 

magicus na literatura. 

É entre o miraculoso, o maravilhoso e o diabólico, então, que o homem medieval 

encontrar-se-á quando  se tratar das viagens pelas imensidões salgadas: 

 

Numa época repleta de superstições, imperava o medo do mar. Para a 

população que em sua maioria vivia da exploração da terra, o oceano era um 
lugar aterrador. Mesmo os navegadores acostumados aos rios, ao “mares 

interiores” e ao Mediterrâneo, temiam o Atlântico.  Na imensidão de águas 

desconhecidas, repleta de monstros — pensavam —, o homem não poderia 
subsistir. (SCOTT, 2012, p. 94-95) 

 

Por este motivo, a literatura de viagens, através de diários de bordo, está recheada de 
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relatos maravilhosos e de peripécias vividas pelos marinheiros. Em Diários da descoberta da 

América, de Cristóvão Colombo, é claramente perceptível o temor diante do mar. Àquela 

época, o homem acreditava que quanto mais longe se distanciasse da terra, mais próximo 

estaria do fim do mundo, pois o mar acabava em um abismo infindo — concepção plana da 

Terra —, de onde não haveria possibilidade de retorno; Morte e Treva imperavam a partir dali. 

Segundo Scott (2012), duas eram as direções mais perigosas para onde navegar, na 

mentalidade ibérica: o sul, pelas águas ferventes e o oeste, pela conotação negativa associada 

ao por (morte) do sol. 

Quando Colombo empreendeu sua viagem à América pela primeira vez, no final do 

século XV, a visão sobre os domínios marítimos ainda era a mesma da Idade Média, não 

obstante a Ibéria já estar bem mais familiarizada com eles nesse momento, se compararmos 

aos séculos anteriores. Nos Diários, encontramos à larga referências acerca desse modo de 

pensar o mar. Vejamos: 

 

Segunda, 10 de setembro — Entre o dia e a noite, percorreu sessenta léguas, 
a dez milhas por hora, o que vem a dar duas léguas e meia; mas só 

registrava quarenta e oito, para que ninguém se assustasse se a viagem 

fosse longa. 

Terça, 11 de setembro — Nesse dia se mantiveram na rota, que era para o 
oeste, e percorreram mais de vinte léguas, e viram um grande pedaço do 

mastro de uma nau, de cento e vinte tonéis, que não puderam recolher. À 

noite percorreram cerca de vinte léguas, mas registrou apenas dezesseis, 
pelo motivo já apontado.  

Quarta, 12 de setembro — Neste dia, seguindo a rota, percorreram, ao todo, 

inclusive à noite, trinta e três léguas, registrando menos, pelo motivo já 

exposto. 
Quinta, 13 de setembro — Entre o dia e a noite, mantendo-se na rota, que 

era rumo a oeste, percorreram trinta e três léguas, e registrou três ou 

quatro a menos. (COLOMBO, 1998, p. 34-35) 

 

Há duas coisas importantes a observarmos com atenção na passagem transcrita. 

Primeiramente, trata-se de um expediente utilizado estrategicamente por Colombo sobre a 

distância percorrida pelas embarcações. O genovês ordenava que seu escrivão registrasse nos 

cadernos cifra inferior às correspondentes às léguas traçadas em cada jornada. Procedia assim 

para minimizar o medo da tripulação, que estava sempre mais longe do que pensava estar sem 

o saber. Queria com isso controlar o medo de seus homens e evitar uma possível rebelião que 

atrasasse ou abortasse a missão de chegar ao Novo Mundo. Como vemos na transcrição da 

segunda-feira, dia 10, a tripulação navegou por sessenta léguas, porém, apenas quarenta e oito 

foram registradas, a fim de parecer a viagem mais curta do que viria a ser, de fato. 
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Em segundo lugar, damos destaque à direção que os homens tomaram para a 

navegação, o que justifica o seu medo e a precaução de Colombo com o registro das 

distâncias. Eles se direcionavam para o oeste, região de mau agouro no imaginário medieval: 

 

Também causava pesadelos aos navegantes a possibilidade de viajar na 

direção oeste, por conta da conotação negativa dada ao lugar onde o sol se 

põe: “o reino da morte”, “local de trevas”, “o fim do mundo”. Navegar em 
direção “contrária à da Terra” seria um verdadeiro horror. Além disso, havia 

a crença de que navegar para o sul, mesmo ao longo da costa, contornando o 

continente africano, também era perigoso, pois os marujos acabariam por 

enfrentar “um calor terrível”, capaz de “ferver o mar”. (SCOTT, 2012, p. 95) 
 

Segunda, 1º de outubro — Navegou na sua rota para o oeste [...]. O piloto do 

Almirante estava hoje, ao amanhecer, com medo de já terem percorrido, 
desde a ilha de Ferro até aqui, quinhentas e sessenta e oito léguas para o 

oeste. A conta menor que o Almirante mostrava à tripulação era de 

quinhentas e oitenta e quatro léguas; mas a verdadeira, que o Almirante 
calculava e escondia, era de setecentas e sete. (COLOMBO, 1998, p. 41) 

 

Ao associarmos o comentário de Silvia Scott aos relatos de Colombo conseguimos 

compreender a motivação do almirante ao ocultar a verdadeira soma da distância percorrida. 

É notório como o homem da Idade Média cria nos relatos amplamente difundidos no 

continente acerca do que estava para além dele. Inúmeras eram as histórias de encontros 

mágicos, de aparições grotescas, de visões, de gigantes, de revelações e de tentações contadas 

por aventureiros, mercadores e navegantes em geral. Toda prudência tornava-se pouca diante 

do suposto medonho inerente ao mar. 

Jacques Le Goff (1983) diferencia alguns tipos de fenômenos de ordem sobrenatural, 

encontrando para eles duas classificações, de acordo com a aceitação ou não de cada um deles 

pelo povo e, sobretudo, pela Igreja, afinal, se a medievalidade foi um período em que o 

misticismo presentificou-se intensamente no cotidiano, era preciso diferenciar o milagre das 

artimanhas demoníacas.  

Dessa maneira, tanto quanto era o ambiente propício à revelação do diabo, o mar era 

um local de conexão com o sagrado cristão, como faz-nos crer Colombo ao relatar que, a certa 

altura da viagem, havia cerca de uma semana que não ocorriam ventos que lhes auxiliassem 

na navegação. A situação começou a preocupar o comandante, por notar que crescia entre seus 

marinheiros certa irritação. Em determinado sábado, porém, as coisas mudaram um pouco. 

Leiamos o que relata Colombo: “Muito me ajudou esse vento contrário, porque a minha 

tripulação andava bastante irritada, pensando que estes mares não fossem varridos por ventos 
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para voltar para a Espanha.” (COLOMBO, 1998, p. 38). Entretanto, isso não durou muito, 

tendo em vista que no dia seguinte as naus chegam a uma região sem ventos, levando os 

homens a temer não conseguir retornar ao seu país: 

 

Domingo, 23 de setembro — Navegou a noroeste, às vezes à quarta do norte 

e outras mantendo-se na rota, que era a oeste, e percorreu vinte e duas léguas. 

Viram uma rola e um alcatraz, e um passarinho de rio e outras aves brancas. 
Havia algas em profusão, cheias de caranguejos. E, como o mar estivesse 

manso e liso, a tripulação murmurava, dizendo que não havia dúvida de que 

ali o mar não era grande e que nunca ventaria o suficiente para voltar para a 

Espanha; mas depois o mar encrespou-se muito, e sem vento, o que os 
assombrou, e por isso diz aqui o Almirante: De modo que me foi bem 

providencial o mar alto, que não aparecia, a não ser no tempo dos 

hebreus, quando fugiram do Egito liderados por Moisés, que os tirou do 
cativeiro. (COLOMBO, 1998, p. 38-39, negrito nosso) 

 

Colombo atribui ao evento misterioso a qualificação de milagre. Compara os ventos 

surgidos de súbito a um dos episódios mais famosos do Velho Testamento, a abertura do Mar 

Vermelho. Ao afirmar terem as ondas se levantado de maneira inexplicável, o relato ganha 

proporções assustadoras, mas positivas, por tratar-se da manifestação de um milagre. A 

narrativa leva-nos a compreender as viagens à América como algo de inestimável grandeza. 

Abriam-se os mares para que a Ibéria passasse rumo ao Novo Mundo e inaugurasse uma nova 

Era. No entanto, mesmo depois de conquistadas as terras do Oeste, esse conjunto de imagens 

em torno do mar só enriqueceria, aumentando o já vasto número de relatos e lendas acerca dos 

mistérios do reino de Netuno. 

Além de presente nos relatos de viagem, essa manifestação da mentalidade medieval 

poderá ser verificada nos romances da tradição oral, a partir das referências feitas ao conjunto 

de imagens relacionadas ao universo marinho, a exemplo das flagradas em Romanceiro geral 

português (1982), de Teófilo Braga, em Presença do romanceiro (1967), de Antônio Lopes, 

em Romanceiro (1963), de Almeida Garrett e no Pequeno romanceiro (1957), de Guilherme 

de Almeida. 

Prova de que o mar está frequentemente presente na produção cultural da Idade Média 

é o fato de Teófilo Braga reservar uma parte do volume primeiro de seu romanceiro a textos 

em maior ou menor grau relacionados às aventuras nos oceanos, parte à qual chamou “Cyclo 

odyssaico ou atlântico”. Destacamos daí o célebre “Náo Cathrineta”, romance de forte apelo 

religioso, em que concorrem o magicus e o maravilhoso cristão (mirabilia), a partir da 

tradicional dicotomia entre bem e mal, representada pelo anjo e pelo diabo, respectivamente.  
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A mesma versão desse texto pode ser encontrada no volume terceiro do Romanceiro (1963) de 

Garrett. 

O romance tem início com os navegantes perdidos em alto-mar há mais de um ano e 

um dia, quando o estoque de mantimentos começa a escassear até não haver mais alimento; a 

tripulação encontra-se faminta e vê-se obrigada a cozinhar as solas de seus sapatos para matar 

a fome, o que não rende sucesso. Ao cabo, decidem sacrificar alguém, a fim de aproveitar a 

sua carne para a alimentação dos demais. O infeliz sorteado é o capitão, para o qual se 

dirigem os marujos com suas espadas, tentando matar-lhe. 

Desesperado com a possibilidade de seus semelhantes praticarem um ritual pagão 

abominado pela fé cristã, o canibalismo, o capitão pede auxílio a um dos homens para que 

suba ao mastro real na esperança de enxergar as terras ibéricas e findar com a angústia de 

todos. Na primeira tentativa, o gajeiro afirma não ver nada além das espadas na direção de seu 

superior. Na segunda, consegue vislumbrar, ao longe, as praias de Portugal e de Espanha, 

onde se encontram três donzelas sentadas; uma cosendo, outra fiando e a menor chorando. 

Trata-se das filhas do capitão, uma das quais é oferecida em casamento ao marujo, em favor 

das boas novas que ele deu. Entretanto, o subalterno recusa a mão da jovem. Então lhe são 

ofertadas outras recompensas valiosíssimas: riquezas, um cavalo e a própria Nau Catarineta. 

Contudo, nada interessa ao navegante, sendo, portanto, indagado sobre o que lhe agradaria 

receber como presente do capitão. 

Esse é o momento em que se revela o magicus, ou seja, o maravilhoso diabólico, pois 

o marinheiro afirma diante de todos ser o Diabo. Com isso, fica evidenciado o motivo da 

demora no mar e de toda a situação de desespero causada pela fome. O mal acompanhava a 

tripulação o tempo todo, fazia-se presente para, no momento adequado, propor um pacto de 

alma aos homens, afinal, diante das dificuldades surgidas, aceitar o contrato diabólico poderia 

ser facilmente cogitado.  

Entretanto, para a surpresa do demônio, o capitão demonstra firmeza em sua fé, 

provando sua lealdade a Deus, pois age como verdadeiro cristão, renegando qualquer tentação 

de Satã. Ao recusar o pacto, o homem alcança a benevolência de Deus, que envia um anjo 

para resguardá-lo e guiar a nau para terra firme, pondo termo ao episódio. É a recusa ao 

contrato de alma que aciona o maravilhoso da ordem do mirabilia na peça em estudo, 

trazendo uma solução Deus ex machina, como afirma Almeida Garrett (1963). 

O escritor português também nota curiosa aproximação entre o referido romance e o 

relato de um naufrágio no século XVI. Nele o narrador conta coisas muito parecidas com as 
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vivenciadas pelos navegantes da Catarineta: 

 

Entre as narrativas em prosa que já citei, há uma, por título — “Naufrágio 

que passou Jorge de Albuquerque Coelho, vindo do Brasil no ano de 1565” 
— que não está muito longe de se parecer com a do romance presente. Larga 

e difícil viagem, temporais assombrosos, fome extrema, tentativas de 

devorarem os mortos, resistência do comandante a esta bruteza, milagroso 
surgir à barra de Lisboa quando menos o esperavam, e quando menos sabiam 

em que paragens se achassem — tudo isto há na prosa da narração; e até o 

poético episódio de estarem a ver os monumentos e bosques de Cintra sem 
os reconhecer — como na xácara

71
 se viam, pela falsa miragem do demônio, 

as três meninas debaixo do laranjal. (GARRETT, 1963, vol. III, p. 52) 

 

O relato de Jorge de Albuquerque Coelho funciona como outro indício concreto da 

manifestação do imaginário acerca do mar, nutrido até o final da época medieval e continuado 

a partir de seus resíduos nos séculos posteriores, pois o mesmo colonizador que aqui aportara 

em 1500 trouxe consigo uma série de conceitos e ideias, concretizados nas imagens tradutoras 

de um pensar medieval: 

 

A transladação para o Atlântico de tão miríficos cenários, já prenunciada 
com as tradições pagãs das ilhas Afortunadas ou do jardim das Hespérides, e 

por elas de algum modo fertilizada, já ganhara alento, por sua vez, quando 

passaram a engastar-se na mitologia céltica, principalmente irlandesa e 
gaélica, dando como resultado várias obras que alcançaram vasta 

popularidade durante toda a Idade Média. (HOLANDA, 2010, p. 257) 

 

Para Sérgio Buarque de Holanda, em Visão do paraíso (2010), é fácil compreender 

como as terras brasileiras proporcionaram aos exploradores imediata associação ao imaginário 

das famigeradas ilhas míticas que a medievalidade difundiu, pois para o explorador, “Bons 

céus, constelações felizes, são atributos, esses, tão inevitáveis quanto os dos bons ares das 

narrativas louvaminheiras que os viajantes devotavam às terras ignotas” (HOLANDA, 2010, p. 

371). 

Conforme Weckmann (1993), o europeu recém-chegado nas Américas, sobretudo no 

Brasil, acreditava ter encontrado uma das tais ilhas. Por isso, ao embarcar, rapidamente 

organizou expedições ao longo da costa e, posteriormente, em direção ao interior do 

continente, na busca do “El Dorado”, das míticas mulheres cavaleiras, as amazonas, e da 

fauna exótica. Segundo o historiador, há muito já se falava em uma “ilha Brasil”: 

                                                
71 Xácara é como classifica Garrett (1963) os romances primordialmente dialogados: “é uma verdadeira xácara, 

porque, feita a introdução, o poeta retira-se e deixa aos seus interlocutores contar a história toda.” (GARRETT, 

1963, vol. II, p. 24) 
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“Brasil” identificaba a una huidiza isla, existente en algún punto al oeste o al 
sur de Irlanda; y era una de las muchas que la imaginación medieval había 

colocado en la periferia del mundo conocido [...]. 

La “Isla Brasil” apareció primero en la época en que los mapamundos 
medievales mostraban al mundo conocido rodeado de un círculo de islas 

reales o imaginarias, las islas de la Mar Océana mencionadas, por los autores 

clásicos y por los viajeros y navegantes medievales. (WECKMANN, 1993, p. 

29)
72

 

  

Explanada a compreensão que se tinha do mar na Idade Média, tendo comprovado por 

meio de relatos de viagem da época e por meio da historiografia como ele estava associado ao 

sobrenatural, passemos à leitura do romance “História das sete barcas”, do Pequeno 

romanceiro (1957), a fim de analisarmos como esse imaginário manifesta-se na obra, a partir 

de alguns de seus textos. 

O poeta abre a narrativa descrevendo a construção de sete naus a mando do rei. De 

acordo com Guilherme de Almeida, a intenção é representar a estrutura de uma embarcação 

portuguesa do século do descobrimento: “o poema procura apresentar uma como “maquete” 

de nau portuguêsa do Século XVI, nos termos e feição com que vem descrita por Henrique 

Lopes de Mendonça, no seu ‘Do Restelo a Vera Cruz’”. (ALMEIDA, 1957, p. 98). Assim, a 

primeira estrofe é dedicada pelo autor a dar forma aos barcos em que os homens lançar-se-ão 

às suas aventuras marítimas: 

 

Mandou el-rei sete barcas 
em liame

73
 de sôbro armar; 

com seu chapitéu
74

 à popa 

sobrando a tolda
75

, a ostentar 
cruz e quinas nos pavêses, 

oriflamas e pendões; 

sua alcáçova de proa 

dando ao vento os gonfalões
76

; 
seu traquete

77
 e mastro em viés 

para vante; suas perchas
78

 

                                                
72 Sugerimos a seguinte tradução: “‘Brasil’ identificava uma ilha fugidia, existente nalgum ponto ao oeste ou ao 

sul da Irlanda; e era uma das muitas que a imaginação medieval havia colocado na periferia do mundo conhecido 

[...]. A “Ilha Brasil” apareceu primeiro na época em que os mapas-mundi medievais mostravam o mundo 

conhecido rodeado por um círculo de ilhas reais ou imaginárias, as ilhas do Mar Oceana, mencionadas pelos 

autores clássicos e por viajantes e navegadores medievais”. 
73 O casco do navio. 
74 A parte mais elevada da proa de um navio 
75 Parte coberta do navio. 
76 Estandarte. 
77

 Vela grande do mastro da proa. 
78 Maquinário. 
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lavradas; e seu convés 

alongado pelo beque 

e esguichando o gurupés
79

. 
[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 25-26) 

 

A descrição de Guilherme de Almeida é rica em detalhamento e confere às barcas 

imagem bastante chamativa, haja vista o cuidado com que elas foram armadas e o acabamento, 

com seus estandartes (gonfalões) voando ao sabor dos ventos, atribuindo sensação de 

movimento ao cenário evocado. 

A pompa com que as barcas são revestidas lembra-nos aquela das vestes cavaleirescas 

de que falamos no subcapítulo 3.1, levando-nos a associar o motivo aventureiro à realização 

gloriosa, uma vez que arriscar-se diante da morte iminente seria o bastante para gozar de 

prestígio entre os homens e entrar na História. O mar, por ser a morada do perigo, era também, 

o ambiente propenso aos grandes feitos. 

Na segunda estrofe, encontramos o momento da partida: 

 

[...] 

E lá vão as sete barcas 
os sete mares cruzar, 

sem roteiro, sem agulha, 

sem carta de marear, 
sem quadrante ou balestilha

80
, 

e, por toda guarnição, 

cada qual levando apenas 
sete homens e um capitão. 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 26) 

 

O espírito de coragem necessário aos empreendimentos marítimos estão subentendidos 

no modo como as barcas saem para o mar. Pelo que notamos, não há direção nem rota traçada, 

aumentando ainda mais o caráter aventureiro da empreitada. As barcas que partem não 

possuem sequer equipamentos norteadores da rota a seguir. Os marinheiros que se lançaram 

na aventura das sete barcas são reflexo do espírito português, pois anseiam pelo encontro com 

o desconhecido, sem planos predeterminados, como conta a história oficial do descobrimento 

do Brasil.  

Segundo os relatos históricos, Pedro Álvares Cabral teria sido desviado para a direção 

                                                
79

 Mastro da proa. 
80 Instrumentos de orientação para navegar, traçando rotas com base na posição dos astros. 
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contrária ao seu caminho, encontrando acidentalmente novas terras do lado oeste do mar. Da 

mesma maneira, as embarcações do romance em análise, levadas ao sabor dos mares, 

enfrentando qualquer mal guardado nas águas longínquas. Isso é reiterado pela voz poética na 

terceira estrofe, ao dizer que o guia da expedição é o céu estrelado e o condutor, a aventura. 

 

[...] 
O Setestrêlo por guia, 

a aventura por timão, 

sete anos e sete luas 
durou a navegação. 

Sete barcas, sete mares, 

sete, nem menos, nem mais, 

que sete foram no Tempo 
os dias da Criação; 

sete são os sacramentos, 

sete os pecados mortais, 
sete as palavras de Cristo 

pregado à Cruz do perdão, 

sete as dores de Maria 
com sete espadas de prata 

cravadas no coração. 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 26-27) 

 

Além das anunciadas aventuras pelas quais os homens haverão de passar, o romance 

traz, nessa estrofe, forte misticismo em torno da numerologia. Por onze vezes o número sete é 

mencionado e está associado a algum aspecto misterioso ou sagrado. Destarte, é algo que 

precisa de alguma atenção, afinal, o sete é um número cheio de simbologias, principalmente 

as que Guilherme de Almeida apresenta, como os dias da criação da Terra, os sacramentos, as 

palavras de Cristo ou as espadas no coração de Maria. A aventura é, acima de tudo, um 

empreendimento místico. Aventurar-se pressupõe aceitar o maravilhoso, seja ele benevolente 

ou não. O tempo durante o qual as barcas passaram no mar está intrinsecamente ligado ao sete, 

algarismo cheio de referências cabalísticas, desde Pitágoras e Hermes Trimegisto, aqui 

aplicado com conotações cristãs. 

Além das referências aludidas, encontramos outras significações na astrologia 

medieval, como o número de esferas no céu e os planetas no universo: 

 

Isidoro afirmou, por exemplo, que os números se fazem presentes no 
macrocosmo na unidade do mundo e do Sol, pois “o mundo também é uno. 

Também o Sol de que vemos a luz claramente é uno” (Lib. Num, 2, 6, ML, 

180, b e c); nas fases da Lua já que o “número sete completa a forma da 
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Lua, (...) pois um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais seis mais 

sete resulta em vinte e oito” (Lib. Num., 8, 44, ML, 188 b). Além disso, 

“[sete] são as esferas, os planetas no céu e também as transformações 
entre os elementos”(Lib. Num., 8, 45, ML, 188 b). (BRITO, 2007, p. 134, 

grifo nosso) 

 

Esse simbolismo numérico motiva-se, na Idade Média, a partir da crença de que o 

cosmos era regido por uma sistematização matemática, responsável pelo funcionamento 

adequado de todas as coisas e de todos os seres, conforme pregavam teorias clássicas. Pelas 

citações a seguir notamos a relação que os números tinham com a natureza e compreendemos 

a sua importância no poema: 

 

A idéia pitagórica de que todo o universo teria sido arranjado segundo um 
princípio numérico vai ao encontro da passagem da Bíblia na qual se afirma 

que “tudo foi criado em medida, número e peso” (Sab 11, 21), o que teria 

levado Santo Agostinho e muitos teólogos medievais após ele a adotarem tal 
crença acerca da formação do universo. Outro exemplo que corroboraria a 

relação entre os números e o milagre da obra divina seria, segundo aqueles 

teólogos, a criação do mundo em seis dias, uma vez que seis é o primeiro 

número perfeito. (BRITO, 2007, p. 129) 

  

Segundo o bispo sevilhano, os números também participariam do 

microcosmo, pois a natureza do ser humano, as fases de desenvolvimento do 

homem — denominadas desde a medicina da Antigüidade Tardia por 
“idades” —, e a estrutura anatômica do corpo humano também teriam uma 

determinação numérica. (BRITO, 2007, p. 134) 

 

Se sete são as barcas, esse será o número também de eventos ocorridos ao longo da 

viagem das naus. Apesar de toda a ligação com o referido algarismo, isso não impediu os 

perigos; os navegantes tiveram que enfrentar diferentes adversidades, não havendo saldo 

positivo, pois de todas as barcas, somente uma retorna e apenas com o capitão. Todos os 

homens morreram na aventura marítima: 

 

[...] 

Mal haja a sorte mofina 

que a singradura logrou: 

que uma só das sete barcas 
ao reino de el-rei tornou. 

A primeira uma sereia 

de perdição encantou; 
a segunda, na borrasca, 

um ráio desarvorou; 

a terceira, desgarrada, 

barco corsário a apresou; 
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a quarta abicou na costa 

da mourama, que a incendiou; 

a quinta no arco da noite 
seu Bojador encontrou; 

a sexta contra penhascos 

deu de proa e soçobrou. 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 28) 

 

Nesse trecho são elencados os destinos de cada barca. Todos estão relacionados a 

tragédias de causas sobrenaturais ou não. O primeiro infortúnio evoca o imaginário mítico das 

sereias, mulheres habitantes do mar, com metade do corpo em forma de peixe, famosas por 

seduzirem os homens com sua beleza, através do expediente do encanto. A sereia, produto de 

narrativas lendárias anteriores à Idade Média — como o episódio de Ulisses quando retorna 

da Guerra de Troia —, mantém-se presente no imaginário ocidental até os dias de hoje. 

Segundo Weckmann (1993), há relatos de sereias em águas americanas na época de Colombo. 

Para o historiador, os viajantes confundiram, na verdade, o peixe-boi com os tais seres míticos: 

“a partir de los dias de Cristóbal Colón, el manatí o vaca marina ha sido tomado por una 

sirena, de las que pueblan las leyendas antiguas y medievales”
81

 (WECKMANN, 1993, p. 63). 

O historiador Michel Pastoureau (1989) explica que durante o período medieval houve 

considerável publicação de bestiários, ou seja, livros dedicados a catalogar e descrever os 

animais que se encontravam, sobretudo os exóticos, nas regiões mais remotas, a exemplo da 

Índia e da África. Entretanto, esses compêndios não se ocupavam apenas de animais reais, 

mas também dedicavam “longos capítulos aos monstros e aos seres quiméricos.” 

(PASTOUREAU, 1989, p. 169). O estudioso dá-nos exemplo do “monge do mar”, que seria 

uma estranha criatura marítima, encontrada nas costas da Noruega, parecida com as 

imaginárias sereias, tendo o corpo de peixe e a cabeça de homem com corte de cabelo à 

semelhança dos monges franciscanos (tonsurado) e com um capuz sobre os ombros. 

Na estrofe em foco, surge a tempestade com raios, a destruir a segunda barca, 

demonstrando os perigos naturais a que estavam entregues os exploradores. A terceira 

embarcação foi capturada por piratas e a quinta encontrou seu fim na noite do mar 

desconhecido. Esta última remete-nos à ideia de abismo em que a Terra terminaria; os 

domínios do temido fim do mundo, para além das águas do oceano. Por sua vez, a sexta nau 

perdera o controle, batendo contra penhascos, naufragou. Destacamos o destino da quarta nau 

                                                
81

 Sugerimos a seguinte tradução: “a partir dos dias de Cristóvão Colombo, o manati, ou vaca marinha, foi 

confundido com a sereia presente nas lendas antigas e medievais”. 
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porque seu fim está ligado aos mouros. O povo muçulmano em mais este poema comparece 

como vilão e inimigo da gente cristã. Ao encalhar nas praias de domínio árabe, o barco foi 

incendiado. Conforme explicitado no subcapítulo anterior, o mouro ocupa majoritariamente o 

papel do malfeitor nos romances de tradição ibérica. 

Após as tragédias sucedidas ao longo dos sete anos e sete luas durante os quais se deu 

a viagem das barcas, surge de volta em praias portuguesas uma das sete embarcações. Ela é a 

única que restara depois de inúmeras peripécias em alto-mar. Apesar disso, ela não saiu ilesa 

dos trágicos acontecimentos, pois dos oito marujos, apenas o capitão retorna conduzindo a 

triste barca: 

 

[...] 

Lá vem a barca sozinha 
entrando a barra ao sol-pôr. 

Surge ferros, colhe panos, 

traz um só navegador: 
que, pela volta dos mares,  

da sua tripulação 

os sete homens pereceram, 
só restando o capitão. 

Volta ela à terra deixada 

porque a não soube esquecer. 

Na entalhadura de popa 
em ouro se póde ler 

o seu nome — “Soïdade”, 

que muito mais quer dizer 
que soïdão, solitude, 

solidão ou soledade, 

pois saudade veio a ser. 

(ALMEIDA, 1957, p. 28-29) 

 

O barco adentra a barra lusitana de um modo muito diferente de como saiu há alguns 

anos. Contrariamente àquele clima de aventura, com velas içadas e estandartes balançando 

gloriosamente, o que temos agora é um cenário de profunda melancolia, um final de tarde 

com o sol a por-se, as velas sendo recolhidas e apenas um único homem sobrevivente. No 

horizonte, o oeste do sol poente relembra aqueles que não resistiram à tirania dos domínios 

das trevas e lá pereceram até a sua morte. Para trás ficaram praticamente todos os marujos. 

Apenas aquela barca, de nome “Soïdade”, retorna. Guilherme de Almeida recorre, 

assim, outra vez, às alegorias. Neste caso, representa por meio de uma nau aventureira — 

símbolo indubitável de um povo essencialmente marítimo —, o sentimento culturalmente 

caracterizador do povo português: a Saudade. E não somente o representa na figura da barca; 
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muito mais significativamente adere à imagem do navio um vocábulo intencionalmente 

extraído do galego-português, idioma basilar do português moderno. Termina o romance 

numa sequenciação de palavras que sugerem o processo temporal de modernização do 

referido vocábulo, findando com a forma atual: soïdão > solitude > solidão > soledade > 

saudade. Compreendemos com isso que esta sentimentalidade portuguesa é antiquíssima, 

mas permanece no seio do povo luso, em letras douradas, à semelhança do nome da barca, 

gravado em ouro sobre a popa; ou seja, é marca que se vê de longe, estampada no peito 

português. 

Por seu turno, o romance “O barco das três virtudes” também será marcado por forte 

alegoria, unindo o imaginário marítimo ao amoroso. Muito semelhante à “História das sete 

barcas”, nesse o mar aparece com todos os seus atributos de mistério e de perigo. Ao modo do 

texto anterior, “O barco das três virtudes” inicia-se com a fabricação de um navio a mando 

não de um rei, mas por vontade de uma donzela, que é também quem o está construindo. 

Entretanto, essa não é uma barca qualquer e sua montagem não segue os padrões das sete 

barcas do outro romance; a jovem utiliza objetos pessoais como matéria-prima do navio. Ao 

fazer isto, é como se a nau ganhasse os atributos da moça e simbolizasse ela própria intuindo 

lançar-se ao desconhecido, disposta a enfrentar o terrível mar: 

 

Na sua janela aberta, 
que deitava para o mar, 

suspirava a formozinha, 

na sua roca a fiar: 

— “Amor meu, que estais tão longe, 
lá do outro lado do mar!” 

Palavras não eram ditas, 

a formozinha a quebrar 
ao meio o bôjo da roca 

para uma quilha formar; 

e em três pedaços a cana 
para os três mastros armar; 

com o alvo fio da rama, 

que ainda estava por dobrar, 

faz o estáis e os calabrês 
para a mastreação firmar; 

no lencinho de cambraia, 

com que ficara a acenar 
seu adeus na despedida, 

as velas põe-se a talhar. 

Todo aprestado o navio 

já se vai fazer ao mar, 
põe a cruz do seu rosário 

na proa para o abençoar; 
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seu broche de ouro por âncora  

ao escovem  faz guindar; 

e por piloto despacha 
seu coração a pulsar. 

Cruz, âncora e coração, 

que soem significar 

Fé, Esperança e Caridade: 
que mais lhe podia dar? 

 

E o barco das Três Virtudes 
Já lá vai a navegar. 

Bons ventos o levem longe 

para o outro lado do mar! 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p, 55-57) 

 

Entendemos a barca como uma alegoria dessa donzela porque nela vai o seu coração 

como condutor, guiando até o encontro do amado que está longe, pois, como vemos logo no 

início do lamento da moça, ele se encontra do outro lado do mar e o desejo dela é trazê-lo 

para junto de si. Ela mesma, portanto, mergulha na aventura do desconhecido. 

Neste poema outra vez Guilherme de Almeida fala por meio da alegorização, 

transpondo para a imagem de uma barca viajante a ideia de uma donzela em desespero 

amoroso, que busca por seu amado. No romance “O torreão do além-som”, vimos construir-se 

o ideal amoroso através do cavaleiro misterioso e belo, cavalgando pelo ar em direção à moça 

que lhe esperava. Esse cavaleiro, como dissemos, estabelece ligação entre o sentimento 

amoroso, os princípios cavalheirescos e o anseio pela aventura. Da mesma forma, a 

embarcação construída pela “formozinha” traz em si o desespero pelo retorno do amado, mas 

também o receio de buscá-lo no perigoso mar. 

Essa alegoria é um resíduo amoroso medieval, que consiste na dama à espera do 

retorno do cavaleiro. Esta dama, diferentemente daquelas das cantigas de amigo, não se 

contenta em continuar aguardando; ela está muito mais próxima da peregrina de Garrett (1963) 

que, após certo tempo, parte em busca de notícias de seu “amigo”. Como sabemos, a 

peregrina encontra o cavaleiro que prometera voltar, porém, ele já está casado com outra, 

provocando com isso a morte da donzela. 

A “formozinha” do romance almeidino, por sua vez, busca seu amante para além do 

vasto oceano, entretanto, pelo que nos diz a estrofe seguinte à partida da nau, ela não o 

encontra, haja vista passarem-se muitos anos e ela continuar à janela, mirando o horizonte: 
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[...] 

Passam mêses, passam anos, 

o tempo sempre a passar, 
na sua janela aberta 

a formozinha a esperar: 

e o Barco das Três Virtudes 

sem ao seu porto voltar. 
Uma noite, nas areias, 

branco adeus da terra ao mar, 

atirado pelas ondas 
o barco vem a encalhar. 

Quem vir como volta o barco 

verá cousas de pasmar: 

no crucifixo da proa, 
cinco chagas a sangrar; 

âncora, que era a Esperança, 

perdeu-se pelo alto-mar; 
coração, que o governara, 

viera um punhal traspassar. 

[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 57-58) 

 

A estrofe expressa o retorno da embarcação à praia de onde partira e, assim como na 

“História das sete barcas”, a volta é trágica e traduz o malogro dos navegantes. Se lá surge 

apenas o capitão com a última das barcas, aqui o condutor (coração) não tem a mesma sorte, 

pois fora ferido por um punhal; a âncora fora perdida, o que representa a Esperança de 

encontrar o amante desfeita. Ademais, o modo como o barco aparece destruído na praia, sendo 

jogado pelas ondas na direção da terra contribui para a imagem de desilusão sentimental da 

pobre donzela. 

A ela resta agora, cheia de desilusões, machucada e vazia de esperança, pois já está 

cansada da espera, conformar-se com sua triste sina e resguardar-se até que lhe surja uma 

nova aventura — novo amor — à qual se lançar. Até lá, sentada à beira da janela, apenas fia e 

aguarda. Eis o seu destino, como o de muitas donzelas, segundo lemos recorrentemente na 

literatura trovadoresca e em alguns dos romances da tradição: 

 

[...] 
Sentada junto à janela, 

cansada de esperar, 

mãos cruzadas sôbre o peito 
como santa num altar, 

seus dedos como dez fusos 

de marfim e de luar, 
seus cabelos de alva neve 

como estriga por dobrar, 
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a formozinha parece 

que continua a fiar. 

(ALMEIDA, 1957, p. 58) 

 

A ideia de mar em “O barco das três virtudes”, portanto, continua sendo a das 

paragens desconhecidas e extremamente perigosas, onde o homem não consegue subsistir 

facilmente, sendo frequentes as tragédias. Esse modo medieval de ver o mar é tomado por 

Guilherme de Almeida e, a partir de um trabalho alegórico, ganha a dimensão do infortúnio 

amoroso. Para além do mar distante encontra-se o amado por cuja volta a donzela anseia e, 

por isso, é preciso ir buscá-lo; porém, é necessário atravessar as grandes águas da decepção 

amorosa e inevitavelmente naufragar, deixando o oceano tirano levar-lhe as últimas forças e a 

esperança. 

O mar significando aquilo que leva o que se tem apreço é o tema do romance “A filha 

do rei da Espanha”, constante no Romanceiro ibérico na Bahia (1996). Nele a princesa está 

lavando uma camisa no rio e perde seu anel, o qual segue para o fundo do oceano. Ao auxiliá-

la, seu amado mergulha duas vezes no mar em busca da joia. Na terceira vez, ele não volta, 

levando-nos a supor ter ele também se perdido nas águas. Segue o trecho final do romance: 

 

Deu o primeiro mergulho   e nada pôde encontrar, 

deu o segundo mergulho   e nada pôde achar. 

Deu o terceiro mergulho,   de lá não pôde voltar. 
— O mar que levou meu amor   também me queira levar. 

(ALCOFORADO; ALBÁN, 1996, p. 104) 

 

Há um terceiro romance de Guilherme de Almeida, construído a partir desse 

imaginário medieval de que os domínios marítimos são o domínio do oculto, da mirabilia ou 

do magicus. Do mar surgem inúmeros monstros e seres misteriosos prontos para atacar ou 

seduzir: 

 

Para o homem europeu, o oceano era um lugar perturbador, onde o reino da 

água excluía a vida humana. O homem podia percorrer os rios, navegar nos 

mares interiores, mas quando as águas se estendiam a perder de vista, até 
distâncias completamente desconhecidas, como o caso do Oceano Atlântico, 

então o mar transformava-se no reino de todos os monstros. (SOUSA, 2011) 

 

Em Pequeno romanceiro (1957), o terceiro texto a que nos referimos e que dará 

continuidade a esse pensamento em torno do mar é “Estória do lêdo donzel”. A palavra 
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“estória” assim grafada remete-nos de pronto às histórias ficcionais e às lendas. Supomos, 

desde aí, a presença do aspecto maravilhoso, o qual, como observamos logo no início do 

romance, confirma-se através da misteriosa voz brotando das águas. 

A estória consiste em um jovem rapaz a passear sozinho no vergel, quando escuta um 

cantar dolorido, à semelhança de uma donzela chorando. O passante fica impressionado com a 

dor e o pranto na voz daquele lamento e decide interromper seu passeio para seguir o triste 

som daquela voz. 

O canto parecia provir de uma nascente, da qual o donzel aproxima-se e escuta mais 

nitidamente o choro, mas, não conseguindo identificar quem estaria em prantos, o jovem 

decide seguir o curso das águas, por onde corre o lamento. Assim, da fonte segue para o 

ribeiro, então para o rio e, por fim, para o mar: 

 

Estando o lêdo donzel 

em um jardim a folgar, 

ouviu cantar uma fonte 
tão dooroso cantar 

que sembrava de donzela 

algur jazendo a chorar. 

E era tanta a sua coita, 
tão doce o seu suspirar, 

que de tal doo e chanto 

nunca ouviu homem contar. 
O donzel, nisso aficado, 

leixou-se de trebelhar, 

e se foi sôbola fonte 
aquela voz escutar. 

 

— Ái, Deus, por mala-aventura 

querem de cá me alongar! 
Vão as águas desta fonte 

ao ribeiro me levar: 

ribeiro que leva aos rios, 
rios que levam ao mar, 

mas que leva a longes terras 

que anda o mar a demandar. 
Ái, lêdo donzel, valede, 

que já me estão a levar!” 

Buscou o donzel na fonte 

quem estivesse a falar: 
e a água vendo, sòmente, 

que se partia a cantar, 

ende partiu-se pós ela, 
que a só queria salvar; 

e se foi longadamente 

ú quer que a visse passar: 

da fonte para o ribeiro, 
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para os rios, para o mar; 

e do mar a longes ribas 

de terra estranha foi dar. 
[...] 

(ALMEIDA, 1957, p. 85-87) 

 

Mais uma vez os oceanos são o lugar do mistério e do estranho, nele concorrendo toda 

sorte de peripécias maravilhosas. É para o mar que o canto chama o donzel, seduzido pela 

curiosidade de descobrir a dona do dolorido pranto. 

Na segunda estrofe, a lastimosa voz dirige-se para o donzel, afirmando que está sendo 

levada para longes paragens, na imensidão do mar. Nisso, o choro traça um percurso que o 

jovem segue, sempre na tentativa de salvar a donzela que vai arrastada pelas águas. No fim do 

trajeto, ele também se verá em alto mar, chegando a desconhecidas terras, como era comum 

acontecer com os aventureiros solitários, segundo Pastoureau: “basta que embarque solitário 

numa nau abandonada para ser conduzido a um lugar misterioso em que o aguarda seu 

destino.” (PASTOUREAU, 1989, p. 171). 

A situação faz-se bastante propícia para a manifestação do maravilhoso, pois o rapaz 

encontra-se sozinho, sendo a única testemunha; assim, qualquer acontecimento permanecerá 

na dimensão da lenda, do relato que não pode ser comprovado, logo, o título do romance 

ganha ainda mais propriedade; é “estória”, das quais o mar está cheio. E é nos ermos lugares 

que o mistério sempre se revela: 

 

[...] 

Grã peça jouve esmorido 
ouvindo as ondas falar, 

té que uma a seus pés se veio 

sôbola areia quebrar, 

com uma sereia morta 
na espuma do seu rolar. 

Calaram-se então alonge 

as vozes todas do mar: 
e, contada pelas ondas 

salgadas do seu olhar, 

o lêdo donzel só ouvia 
sua ledice chorar. 

(ALMEIDA, 1957, p. 87-88) 

 

Como vemos, o fidalgo passou muito tempo à procura da voz sem a encontrar, 

ouvindo-a através das ondas; e somente quando ele está longe de sua terra, em domínios 

desconhecidos, em uma praia estranha, é que lhe surge atirado pelo mar o corpo de uma sereia 
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morta. 

Nesse momento, o canto cessa e o mar silencia. Eis o motivo do pranto; a sereia é 

quem chorava e pedia auxílio ao ledo donzel. Guilherme de Almeida compara as gotas que 

brotam e despencam do olhar do jovem agora em prantos às ondas salgadas do mar. Ele é 

quem lastima agora, martirizado por não tê-la podido salvar, lamentando a morte da sereia 

cujo canto o havia seduzido até fazê-lo atravessar o mar em sua busca. 

É de notar que nesse romance a sereia é apresentada como vítima. Apesar de ela 

seduzir pelo seu canto choroso, fazendo o jovem arriscar-se no mar até atingir longínquas 

terras, a sereia não assume papel negativo, muito pelo contrário, ela é quem necessita de 

auxílio e pede socorro. Seria ela, nessa condição de sedutora que leva um jovem a enfrentar os 

maiores perigos para encontrá-la, uma alegorização do amor, à semelhança do que o poeta fez 

nos demais romances em que identificamos situação semelhante.  

No romance “Fernandito”, encontramos outra referência a esses seres míticos 

marinhos, sendo o belíssimo cantar de um jovem apaixonado confundido com o de uma sereia, 

levando a uma associação entre esses seres míticos marinhos e o sentimento amoroso: 

 

— Mira, niña, cómo canta   la serenita en la mar. 

— La serenita no es,   ni tampoco la obsesión, 

que es mi novio Fernandito,   dueño de mi corazón. 
— Si es tu novio Fernandito,   ló mandaremos matar.

82
 

[...] 

(ALCOFORADO; ALBÁN, 1996, p. 97) 

 

Entretanto, para além dessa acepção benevolente em torno das sereias, o que 

desejamos destacar com as análises feitas neste subcapítulo é como em Pequeno romanceiro 

(1957) o imaginário medieval acerca do mar comparece com força, trazendo consigo suas 

diferentes imagens construídas ao longo dos séculos e resgatadas na obra almeidina, mas com 

novo e fecundo olhar, encontrando no compósito desse imaginário diferentes manifestações 

de uma mentalidade medieval que pensa os oceanos como um lugar inóspito, como a fronteira 

entre a ordem e a desordem, as paragens de que o próprio Deus ausenta-se, sendo possível um 

sem-número de eventos terrificantes, vistos em “História das sete barcas” ou em “O barco das 

três virtudes”.  

                                                
82 Sugerimos a seguinte tradução livre: “— Olha, filha, como canta/ a sereia no mar/ — Não se trata da sereia,/ 

nem é também uma ilusão,/ É o meu noivo Fernandito,/ dono do meu coração./ — Se é o teu noivo Fernandito,/  

mandá-lo-emos matar./ [...]”. 
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Em ambos os romances, as barcas seguem para o alto-mar e deparam-se com as 

adversidades e com os mistérios escabrosos do “Mar Tenebroso”. Em “Estória do lêdo 

donzel”, além da aventura rumo ao desconhecido, o jovem é seduzido por uma sereia em 

prantos, pedindo socorro. Esse ser mitológico também aparece no romance das sete barcas, 

porém, é representado como culpado pela destruição de um dos navios, enquanto neste 

romance, seu canto não leva à perdição do personagem seduzido. 

Pequeno romanceiro (1957) leva-nos a navegar sobre um mar de imagens e de ideias 

acerca das infinitas águas, cujo timão consiste na maneira como se pensava aquela vastidão a 

perder de vista. Nas ondas do romanceiro da tradição, Guilherme de Almeida banha a sua obra, 

encharcando suas páginas de sereias, barcas, capitães, tempestades, trevas e medos. 

 

ÚLTIMOS DELINEAMENTOS 

 

No decurso de nosso trabalho analisamos a produção lírica de Guilherme de Almeida, 

poeta que desempenhou importante papel na divulgação e na produção do movimento 

modernista do início do século XX, mas que foi praticamente relegado ao esquecimento da 

crítica literária. Autor de vasta produção intelectual, indo da poesia à crítica de cinema, 

passando pelo jornalismo, o poeta modernista ficou conhecido como um talento multifacetado 

por estudiosos como Barros et al (2010). 

A partir dessa concepção múltipla do talento do poeta, concebemos o termo 

“Caleidoscópio estético” para designar a variedade de sua produção poética, pois é possível 

observar a ocorrência de diferentes marcas estéticas nos poemas do autor. Sua poesia, como 

deslindamos na seção “1.3. Apreciando o caleidoscópio”, compõe-se de traços clássicos, 

trovadorescos, românticos, parnasianos, simbolista, modernistas, entre outros. 

Esse ecletismo foi o responsável por uma tradição de enquadramento do poeta como 

passadista, preso a moldes que já não condiziriam com o momento artístico do século XX, 

posicionamento defendido por nomes da estirpe de Alfredo Bosi (1994). Contudo, 

procuramos compreender mais profundamente essa variedade estética na obra do poeta em 

estudo, a partir do conceito de liberdade criativa pregado pelo Modernismo, do qual tão 

ativamente participou Guilherme de Almeida. 

Com base, portanto, na leitura de manifestos modernistas, na análise de textos 

artísticos e jornalísticos da época do Modernismo, bem como na leitura de artigos da crítica 

literária, entendemos que o referido movimento do início do século passado caracterizou-se 
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pelo ecletismo estético, tendo em vista que os artistas poderiam gozar da liberdade temática e 

formal, antes impensável. Encarar a arte desta maneira é, segundo Octavio Paz (2013), 

essencialmente moderno; a heterogeneidade é a marca do Modernismo, por isso, é necessário 

repensar o lugar de Guilherme de Almeida frente ao movimento de 22. 

Movidos, portanto, por essa ideia, debruçamo-nos sobre a produção do poeta; e com 

um olhar despido das classificações estanques, procuramos partir dos próprios textos, a fim de 

compreender como se constitui a poesia do referido artista dentro do período modernista no 

qual produziu e atuou. 

Dessa maneira, o nosso primeiro capítulo dedicou-se a apresentar a obra de Guilherme 

de Almeida e situá-lo em relação ao Modernismo, estudando os rumos do movimento com 

suas propostas e conquistas. Para tanto, tomamos a Revista Klaxon, uma das significativas 

representações dos anos de 22, espécie de termômetro, com o propósito de compreender como 

o clima daquele momento implicava na inovação da Arte.  

O mensário foi criado em 1922, após a Semana de Arte Moderna, chegando a nove 

números. Tinha por objetivo congregar vários artistas, através da divulgação de seus trabalhos, 

objetivando funcionar como mais um caminho difusor dos princípios modernistas. Ao 

contrário da revista portuguesa Orpheu, a Klaxon não foi a responsável pela eclosão do 

Modernismo no Brasil, sobretudo porque ela surge depois do marco que foram as noites 

paulistanas de fevereiro. O periódico brasileiro ocupou-se em trazer ao público aquilo que o 

movimento já havia iniciado, funcionando como mais um instrumento de fixação dos 

princípios artísticos que ora se defendia. 

Entretanto, ao dissertarmos acerca do movimento em si, demos destaque à revista 

mencionada por sua importância no meio paulistano e, acima de tudo, na vida do autor do 

Pequeno romanceiro. A redação tinha por escritório a casa de Guilherme de Almeida. Em sua 

sala fincou-se a bandeira modernista, agitada pelos ideais renovadores, em especial o da 

liberdade criativa. Foi ele também o criador da famosa capa da Klaxon com a letra “A” em 

evidência e com o anúncio dos chocolates “Lacta” nas costas da primeira edição. Por esses 

dois detalhes o artista dava mostras de que era afeito às inovações e de que estava à frente de 

seu tempo. Os recursos visuais utilizados prenunciam uma técnica muito semelhante ao que 

aconteceria décadas mais tarde na poesia concreta. 

Não obstante o empenho do grupo em levar adiante o projeto, Klaxon teve apenas 

nove números e definhou por falta de recursos financeiros, na oitava edição — saída em 

número duplo: oito e nove. Contudo, isso não interrompeu o curso da história modernista, 
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tendo em vista que o papel do periódico sempre foi o de coadjuvante do Modernismo, 

ressaltada a sua importância histórica e artística. 

A curta existência do periódico, todavia, deixou claro que o Modernismo nascia como 

um momento de conciliação ideológica e estética para a construção de uma nova maneira de 

encarar o fazer artístico. A multiplicidade na arte ganhava, assim, significado positivo. Os 

editores de Klaxon muito bem souberam usar isso a favor, pois se folhearmos os nove 

números da revista, deparar-nos-emos com textos esteticamente plurais, sejam eles artísticos 

ou críticos. Na revista não havia espaço para classificações e para a determinação de padrões, 

como era praxe acontecer nos movimentos estéticos de séculos anteriores; não havia norma a 

seguir, senão a de que todo artista era livre para criar e de que seu único guia era o próprio 

talento. 

Foi isso que nos fez compreender como é necessário reavaliar a posição do referido 

artista, levando em conta seu considerável empenho na promoção dos princípios renovadores. 

Guilherme de Almeida fez-se presente no Modernismo desde a concepção da Semana de 22, a 

partir da qual criou a revista Klaxon e seguiu por vários estados brasileiros, inclusive o Ceará, 

divulgando a reforma artística que ebulia nos meios intelectuais daquele instante. 

A multiplicidade de sua obra poética reflete bem a heterogeneidade pregada pelo 

movimento. O poeta não se preocupava em seguir modismos nem em concentrar suas forças 

apenas para tremular a bandeira do Modernismo. Sua colaboração foi muito mais prática, 

tendo agido para além de muitos de sua época, cujos esforços tenderam a sobrepor teoria a 

produção artística. 

Como depreendemos do estudo feito no primeiro capítulo, Guilherme de Almeida fez 

jus ao seu contexto e pôs em prática o maior dos princípios modernistas: fez-se livre para criar, 

cultivando desde o verso com temas e métrica de essência clássica até o verso minimalista da 

poesia concreta. 

Dessa maneira, podemos afirmar que a obra de Guilherme de Almeida é claramente 

residual, tendo em vista identificarmos em seus versos variadas estéticas de tempos anteriores 

e posteriores. Por isso, fez-se imprescindível lançarmos mão da Teoria da Residualidade 

(PONTES, 1999), cujo princípio se pauta no fato de que na literatura e na cultura tudo se 

constitui de resíduos de mentalidades anteriores. Destarte, dedicamos um espaço no primeiro 

capítulo para aclarar a referida teoria de modo a tornar mais compreensível esse processo na 

poesia almeidina, em especial na obra Pequeno romanceiro (1957). A residualidade 

encontrada na sua obra permitiu concebermos a expressão “caleidoscópio estético”, por 
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entendermos a sua produção como uma manifestação variada e heterogênea, mas que compõe 

um todo cuidadosamente elaborado, em que se coadunam técnica e talento. 

Um dos fragmentos desse caleidoscópio reflete a mentalidade medieval e foi 

sobretudo para esse viés que nos voltamos ao longo de nossa pesquisa, dando ênfase ao 

estudo do mencionado romanceiro de Guilherme de Almeida. Em decorrência desse aspecto, 

o segundo capítulo foi dedicado ao estudo do “romance”; forma de poema narrativo da Idade 

Média, difundido na Península Ibérica, cuja função era o lazer, a distração no trabalho e a 

divulgação dos feitos heroicos, conforme Pidal (1993), Pinto-Correia (1986) e outros. 

No referido capítulo, demonstramos como alguns estudiosos entendem o surgimento 

do romanceiro da tradição oral; além disso, procuramos verificar algumas caracterizações do 

romance, delineando seus aspectos formais, como a versificação, a rima e as expressões 

resumitivas; cuja função é saltar instantaneamente de um ponto a outro da história, sem a 

necessidade de um longo desenvolvimento. A importância dessa parte de nossa pesquisa 

consistiu no aclaramento de um modo poemático pouco estudado até mesmo nas 

universidades. 

Para além do delineamento formal, empreendemos um percurso pelas categorizações 

dos romances por temas. Vimos, assim, que a temática é utilizada com grande frequência 

pelos pesquisadores para classificar os poemas, surgindo agrupamentos a partir do tema 

central do texto. 

Tendo atingido o auge no século XV, o romance difundiu-se pela Península Ibérica e 

chegou a terras brasileiras no século seguinte por meio dos colonizadores europeus, fincando 

bases e dando vez à formação do vasto repertório que hoje integra o romanceiro no Brasil. A 

partir dessa relação direta, Guilherme de Almeida construiu o seu Pequeno romanceiro (1957), 

trazendo à tona o universo formal e temático do medievo, através de resíduos mentais daquele 

período histórico. Isso nos conduziu ao terceiro capítulo de nossa pesquisa, pois nele 

procuramos investigar os resíduos medievais ibéricos nos romances almeidinos. 

Ao analisarmos individualmente cada texto do referido livro, reconstruímos um 

percurso que nos levou ao contexto medieval, através das remancescências de seu imaginário. 

Assim, dividimos o capítulo em três seções temáticas nas quais agrupamos os romances 

almeidinos.  

No primeiro subcapítulo, intitulado “Amor e aventura vêm a galope”, discutimos o 

amor cortês, compreendendo-o como manifestação da necessidade do estabelecimento de um 

ideal de vida baseado no belo, conforme explica Huizinga (2010). Segundo o historiador, a 
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Idade Média foi um tempo em que as adversidades cotidianas precisavam ser amenizadas de 

alguma forma; por isso, havia entre os homens daquele período uma espécie de contrato 

mental que construía certa ilusão de vida bela da qual eles se cercavam. Dessa maneira, a 

vivência amorosa fez-se a partir de um jogo de sedução disputado nas cortes. 

Como vimos, o trovador deveria cortejar sua Senhora, a qual, já comprometida, 

mantinha-se distante e inacessível aos apelos do amante, que continuava a sofrer a sua coita 

de amor. Havia outra ramificação desse tipo amoroso; a mulher era quem sofria pela ausência 

ou abandono do amado que partira. 

Seja o trovador ou a moça abandonada, percebemos algo em comum: ambos estão em 

relação direta com o elemento aventuresco. A maior prova desse sentimento quer-nos parecer 

estar na capacidade de o amante enfrentar os grandes perigos em nome da amada, que por sua 

vez, deixa-se seduzir pela coragem e pela bravura guerreira masculina, sendo isto essencial na 

cavalaria. 

Dessa maneira, os romances de conteúdo amoroso sempre estarão envoltos pelo 

imaginário da cavalaria, como os de conteúdo cavaleiresco estarão envoltos pelo imaginário 

amoroso. Ambos os imaginários retroalimentam-se, constituindo um modo de pensar o amor 

bastante particular, caracterizador daquela época: amar estava em sintonia com as lides e a 

coragem demonstrada pelo amante/ cavaleiro. 

Por sua vez, no segundo subcapítulo, “Entre mouros e cristãos: sequestros, bruxedos e 

ódios”, voltamo-nos para a investigação das relações políticas, sociais e religiosas entre os 

ibéricos cristãos e os “invasores” muçulmanos. 

Ao longo da leitura dos romances almeidinos que tematizavam, ou que se referiam aos 

mouros ainda que superficialmente, notamos uma tendência em representar os muçulmanos 

como inimigos capazes de qualquer mal para prejudicar os seguidores de Cristo. Para tanto, os 

mouros não hesitavam em utilizar os mais diversos expedientes, fossem eles de ordem 

guerreira ou sobrenatural. 

Em Guilherme de Almeida, temos a representação dos mouros como sequestradores, 

feiticeiros ou como inimigos capazes de atear fogo nas barcas que encalham nas costas 

dominadas por eles, conforme verificamos em “História das sete barcas”.  

A representação dos mouros, portanto, tem sempre carga negativa nos romances. 

Exemplo disso são as palavras de cunho depreciativo a eles atribuídas, tais quais infiéis ou 

“perros” (cães/preguiçosos). Em “Relato do cativo”, encontramos um guerreiro cristão 

sequestrado justamente por aqueles a quem ele chama de “perros”. O cristão, depois de tentar 
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lutar contra sua captura, acusa seus inimigos de feitiçaria, pois se sente travado a ponto de 

deixar-se subjugar pelos mouros e cair em um estranho e profundo sono. Ao despertar, o 

homem depara-se com uma muçulmana atraente e misteriosa, convidando-o a deitar-se com 

ela.  

Essa aparição tematiza os inúmeros relatos de mouras associadas à sexualidade na 

cultura peninsular, conhecidas como as mouras encantadas. Os romances da Península Ibérica 

e do Brasil estão refertos de histórias de mouras que guardam tesouros e levam à perdição os 

que delas se aproximam.  

Conseguimos, portanto, através da análise dos romances almeidinos e sua comparação 

com os romances da tradição, compreender a posição ocupada pelos mouros no cotidiano 

medieval: infiéis, bruxos, servos do diabo, entre outras adjetivações pejorativas refletiam o 

ódio ibérico contra os árabes. Ódio cuja raiz, constatamos, está na dominação muçulmana de 

oitocentos anos sobre a Península Ibérica medieval. Houve, portanto, profunda e ininterrupta 

difusão dessa mentalidade cristã em relação aos seguidores de Maomé, construindo-se essa 

mentalidade a partir de um imaginário rico em representações negativizadas do povo 

muçulmano. 

Por fim, deparamo-nos com outro resíduo importante e bastante curioso, ao qual 

dedicamos o terceiro subcapítulo, “Homens ao mar!”. Nele investigamos a mentalidade 

medieval a respeito dos domínios marítimos. Verificar como o homem pensava o mundo 

marítimo tornou-se tarefa instigante, pois encontramos ricas imagens a compor o imaginário 

da época acerca do Mar, que se constituía como o lugar do mistério, das trevas e da morte.  

Conforme observado nos escritos de Colombo (1998), havia muitos receios quando o 

assunto era o oceano desconhecido. Navegar muito a oeste do continente europeu significava 

aproximar-se dos domínios ocultos e do fim do mundo, descrito na forma de um abismo 

infindo, de onde seria impossível retornar. Além disso, até chegar àquele ponto, os homens 

haveriam de enfrentar grandes monstros e fenômenos sobrenaturais, o que poderia custar as 

suas vidas. 

Notamos todo esse imaginário flagrantemente presente nos romances da tradição e em 

Guilherme de Almeida. Na obra do autor, o oceano surgirá também com todas essas 

significações de mistérios e de tragédias associadas ao mar tenebroso desde a Idade Média. A 

mínima referência feita aos domínios marítimos dará ênfase ao perigo imensurável de lançar-

se às águas revoltas da imensidão desconhecida. 

A “Estória do lêdo donzel” dá-nos mostra dos elementos que permeavam o imaginário 
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marítimo. No romance, conforme vimos, o jovem é seduzido por um lamento choroso vindo 

de uma nascente de água; à proporção que ele se aproxima, a voz escoa em direção ao ribeiro, 

depois ao rio e, enfim, ao mar, no qual se lança o donzel e, após navegar por longas distâncias, 

aporta em uma terra estranha, onde finalmente encontra o corpo de uma sereia morta, rolando 

pela praia, jogada pelas ondas aos seus pés. Em “História das sete barcas” é também a sereia a 

responsável por afundar um dos navios, enquanto em “O barco das três virtudes”, a 

embarcação passa por adversidades tamanhas, a ponto de retornar completamente destruída 

pelos perigos enfrentados. 

Com Pequeno romanceiro (1957), Guilherme de Almeida reconstruiu o universo 

medieval dos romances peninsulares do século XV, resgatando temas e formas tipicamente 

medievais e especificamente dos romances ibéricos da tradição. Entretanto, de acordo com as 

análises aqui empreendidas, o autor não se limitou a reproduzir os textos dos romanceiros 

existentes na Península mediévica, lançando mão de um repertório de temas e de imagens de 

diferentes imaginários da época medieval. 

O poeta ultrapassou a própria forma do romance, atribuindo-lhe uma capacidade de 

abstração nada comum a ela. Referimo-nos às diversas alegorizações, para as quais chamamos 

a atenção ao longo das leituras detidas dos romances no terceiro capítulo. O artista, mesclando 

seus conhecimentos dos gêneros populares da tradição medieval e suas habilidades herdadas 

das práticas de variadas estéticas, como as do Trovadorismo, do Romantismo, do 

Parnasianismo, do Simbolismo e mais o seu talento para a inovação, deu nova roupagem ao 

romance, trazendo-o residualmente para as luzes modernistas. 



174 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. “O Romantismo”. In: História da Filosofia. Trad. de Antônio Ramos 

Rosa e Antônio Borges Coelho. Lisboa: Editorial Presença, 1984. 

 

AGUIAR E SILVA, Vítor Manoel de. Dicionário de Luís de Camões. São Paulo: Editorial 

Caminho, 2011. 

 

_____________. Teoria da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1976. 

 

ALCOFORADO, Doralice Fernandes Xavier; ALBÁN, Maria del Rosário Suárez. 

Romanceiro ibérico na Bahia. Salvador: Livraria Universitária, 1996. 

 

ALMEIDA, Guilherme de. Margem. São Paulo: Annablume; Casa Guilherme de Almeida, 

2010. 

 

___________. Pequeno romanceiro. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1957. 

 

___________. Toda a Poesia. 7 vol. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1955. 

 

___________. Revelação do Brasil pela poesia moderna. Conferência. 1925. Arquivo da 

Casa Guilherme de Almeida.  

 

AMORA, Antonio Soares. “O romanceiro ‘Almeidino’”. In: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

p. 4, 11 jan. 1958. 

 

ANDRADE, Mário de. “O movimento modernista”. In: O Estado de S. Paulo. São Paulo, fev 

1942. Disponível em: < http://vermelho.org.br/noticia/175420-11 > Acesso em 09 dez. 2015. 

 

AZEVEDO, Sânzio de. Relendo Guilherme de Almeida. Mossoró: Sarau das Letras, 2012. 

 

____________. “Príncipe dos poetas”. In: Guilherme de Almeida. São Paulo: Abril, 1982. 

 

BARROS, Frederico Ozanam Pessoa de; FRANCA NETO, Alípio Correia de; FRANCA, 

Sandra Mara. “Viagem ao oriente mais do que próximo”. In: BARROS, Frederico Ozanam 

Pessoa de et al. Monografias: Guilherme de Almeida. São Paulo: Aliança Cultural Brasil-

Japão, 2010. 

 

BARROS, Frederico Ozanam Pessoa de. “Príncipe dos poetas”. In: Guilherme de Almeida. 

São Paulo: Abril, 1982. 

 

BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. São Paulo: Paulus, 1990. 

 

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Poemas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 

 

BORNHEIM, Gerd. “Filosofia do Romantismo”. In: GUINSBURG, J. O Romantismo. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. 

http://vermelho.org.br/noticia/175420-11


175 

 

 

BRAGA, Teófilo. Mar tenebroso: poemato. Porto: Imprensa Portuguesa, 1984. 

 

_____________. Romanceiro geral português. Lisboa: Vega, 1982. 

 

BRITO, Arlete de Jesus. “Matemática na Idade Média: entre o místico e o científico”. In: 

Revista brasileira de História da Matemática, nº 1, dez 2007. Disponível em: 

<http://rbhm.org.br/issues/RBHM%20-%20Festschrift/13%20-%20Arlete%20-%20final.pdf> 

Acesso em 12 out. 2015. 

 

BRITO, Mário da Silva. Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1971. 

 

BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. Trad.: Leila Souza Mendes. São Leopoldo: Unisinos, 

2003. 

 

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. [s.l.]: Porto Editora, 2009. 

 

CANDIDO, Antonio; CASTELLO, J. Aderaldo. Presença da literatura brasileira. História e 

antologia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS. Disponível em: 

www.cantigas.fcsh.unl.pt. Acesso em 30 set. 2013. 

 

CARPEAUX, Otto Maria. A Idade Média por Carpeaux. São Paulo: Leya, 2012. 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura oral no Brasil. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1984. 

 

COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América. Porto Alegre: L&PM, 1998. 

 

CORREIA, Francisco José Gomes. “O medievalismo em Guilherme de Almeida”. In: 

MALEVAL, Maria do Amparo Tavares (Org.). Atas do III Encontro Internacional de Estudos 

Medievais. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 2001. p. 321 – 326. 

 

COSTA, Ricardo da. “Olhando para as estrelas, a fronteira imaginária final: Astronomia e 

Astrologia na Idade Média e a visão medieval do cosmo”. In: Dimensões – Revista de 

História da UFES, nº 14, Vitória: EDUFES, 2002, p. 481 – 501. 

 

COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Vol. 5, pt. II. São Paulo: Global, 1997. 

 

DACANAL, José Hildebrando. A literatura brasileira no século XX. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1984. 

 

DIAS, Aida Fernanda; REIS, Carlos António Alves dos. História da crítica da literatura 

portuguesa: idade média. Lisboa: Verbo, 1998. 

 

DUBY, Georges. “Reflexões sobre a história das mentalidades e a arte”. Trad.: Heloisa Jabn. 

http://rbhm.org.br/issues/RBHM%20-%20Festschrift/13%20-%20Arlete%20-%20final.pdf
http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/


176 

 

In: Revista Novos Estudos, nº 33, jul. 1992, p. 65-75. Disponível em: 

<http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/498> Acesso em 26 out. 2015. 

 

___________ (org.). História da vida privada. Da Europa feudal à Renascença. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 

 

__________. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

 

FALCÃO, Walnice Nogueira. Modernismo. São Paulo: Global, 2008. 

 

FARIA JÚNIOR, Fernando Maués. Cancioneiros, folhetos e romanceiros: o gênero romance 

na primeira metade do século XVI. 2009. 179f. Tese. Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2009.  

 

____________. Tradição, traição e tradução no Romanceiro de Almeida Garrett: o caso de 

“Rosalinda”. 2001. 132f. Dissertação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

 

FERRÉ, Pere. Romanceiro português da tradição oral moderna: versões publicadas entre 

1928 e 1960. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2000. 

 

FONSECA, Pedro Carlos Louzada; ARAÚJO, Márcia Maria de Melo. “Mulher e erotismo na 

lírica trovadoresca galego-portuguesa”. In: SALVADOR GONZÁLEZ, José María (org.). 

Mirabilia, nº 17, p. 418-429, 2013. Disponível em: 

<http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/2013_02_17.pdf> Acesso em 26 out. 

2015. 

 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média. Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 

1992. 

 

FRANÇA, Basileu Toledo. Romanceiro & trovas populares. Esparsos de Americano do Brasil. 

Goiânia: UFG Editora, 1979. 

 

GARRETT, Almeida. Romanceiro. Lisboa: Fundação Nacional para Alegria no Trabalho; 

Gabinete de Etnografia, 1963.  

 

____________. O “Romanceiro” de Garrett. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1943. 

 

GAY, Peter. O modernismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

GOMES, Álvaro Cardoso e VECHI, Carlos Alberto. A estética romântica. Textos doutrinários 

e comentados. Trad. De Maria Antônia S. Nunes e Duílio Colombini. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

GONÇALVES, Marcos Augusto. 1922: a semana que não terminou. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2012. 

 

__________. “A hora da buzina”. In: Klaxon em revista. São Paulo: Cosac Naify; ICCO – 

Insituto de Cultura Contemporânea, 2012. 

 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/498
http://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/2013_02_17.pdf


177 

 

HEINE, Heinrich. Contribuição à história da religião e filosofia na Alemanha. Trad. de 

Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1991. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2009. 

 

HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

 

KLAXON EM REVISTA [fac-símile]. 9v. São Paulo: Cosac Naify; ICCO – Insituto de 

Cultura Contemporânea, 2012. 

 

LE GOFF, Jaques. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2011. 

 

_____________. O maravilhoso e o quotidiano no Ocidente Medieval. Rio de Janeiro: 

Edições 70, 1983. 

 

LITO, Bárbara. “Miragens do Oriente: os mouros míticos no imaginário narrativo-

performático português”. In: Revista Microficção. Rio de Janeiro: Universidade de Aveiro, 

2014, p. 179-188. Disponível em: 

<http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/viewFile/3126/2894> Acesso em 12 out. 

2015. 

 

LOPES, Antônio. Presença do romanceiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. 

 

LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. Trad. de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 

Livraria Duas Cidades; Editora 34, 2000. 

 

LOYN, Henry R. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 

MACEDO, José Rivair de. “Mouros e cristãos: a ritualização da conquista no Velho e no 

Novo Mundo”. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/gtestudosmedievais/artigos/mouros_e_cristaos.pdf> Acesso em 12 out. 

2015. 

 

_____________. A mulher na Idade Média. São Paulo: Contexto, 2002. 

 

MALEVAL, Maria do Amparo Tavares. Poesia medieval no Brasil. Rio de Janeiro: Ágora da 

Ilha, 2002.  

 

_____________. Atualizações da Idade Média. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 2000. 

 

MARQUES, Rodrigo. José Albano, autor de Camões. 2006. 137 f. Dissertação. Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 

http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/viewFile/3126/2894
http://www.ufrgs.br/gtestudosmedievais/artigos/mouros_e_cristaos.pdf


178 

 

 

MARTINS, Elizabeth Dias. “O Modernismo luso-brasileiro a um passo da Idade Média”. In: 

Atas do 2º Colóquio do Polo de Pesquisa sobre Relações Luso-Brasileiras – PPRLB, Rio de 

Janeiro, 2004. Disponível em: <www.rgplgead.bibliopolis.info/GeADOPAC/#/SearchAdv>  

Acesso em 14 abr. 2016. 

 

_____________. “Vinícius: uma poética residual”. In: FIÚZA, Regina Pamplona. 

Modernismo: 80 anos. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2002, p. 251-268. 

 

MARTINS, Wilson. O modernismo. São Paulo: Cultrix, 1977. 

 

MERÇON, Marineis. “História e literatura: simbologias e legados da Idade Média na 

literatura e na música contemporâneas”. In: VIEIRA, Ana Lívia; ZIERER, Adriana; FEITOSA, 

Marcia Manir (orgs.). História Antiga e Medieval. Simbologias, influências e continuidades: 

cultura e poder. São Luís: Editora UEMA, 2011, p. 391-401. 

 

MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2008. 

 

____________. As estéticas literárias em Portugal. Lisboa: Editorial Caminho, 1997. 

 

NUNES, Benedito. “A visão romântica”. In: GUINSBURG, J. O Romantismo. São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 

 

PASSONI, Célia A. N. Modernismo no Brasil. 1922 a 1930. São Paulo: Núcleo, 1998. 

 

PASTOUREAU, Michel. No tempo dos cavaleiros da távola redonda. São Paulo: Companhia 

das Letras; Círculo do Livro, 1989. 

 

PAULA, Elisângela Aparecida Zaboroski. “As mouras encantadas: um panorama das lendas 

ibéricas à teiniaguá simoniana”. In: Revista Litteris, nº 8, p. 331-347, 2011. Disponível em: 

<http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/AS_MOURAS_ENCANTADAS_-

_Elisangela_Ap_Zaboroski_(2).pdf > Acesso em 31 out. 2015. 

 

PAZ, Octávio. Os filhos do barro. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

 

PIDAL, Menéndez. Flor nueva de romances viejos. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1993. 

 

____________. Los romances de América y otros estudios. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1939. 

 

____________. Romancero. Madrid: Instituto-Escuela, 1936. 

 

PINTO-CORREIA, João David. O essencial sobre o romanceiro tradicional. Lisboa: 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986. 

 

PLATÃO. O banquete. Disponível em:  

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=

2279> Acesso em 26 out. 2015. 

 

http://www.rgplgead.bibliopolis.info/GeADOPAC/#/SearchAdv
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/AS_MOURAS_ENCANTADAS_-_Elisangela_Ap_Zaboroski_(2).pdf
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/AS_MOURAS_ENCANTADAS_-_Elisangela_Ap_Zaboroski_(2).pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2279
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2279


179 

 

PONTES, Roberto; MARTINS, Elizabeth Dias (orgs.). A Residualidade ao alcance de todos. 

Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2014. 

 

PONTES, Roberto. O jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro. Fortaleza: Edições UFC, 

2012. 

 

____________.“O mito da Fênix, a cultura, a literatura e a Residualidade”. Conferência. 

Jornada Literária: A Residualidade ao alcance de todos. Fortaleza: Auditório da Reitoria da 

UFC. 13 de julho de 2006. 

 

_____________. Entrevista sobre a Teoria da Residualidade, com Roberto Pontes, concedida 

à Rubenita Moreira, 05 e 14 de jun. 2006. Fortaleza: (mimeografado), 2006. 

 

_____________. “Em torno de um resíduo: Santa Maria Egipcíaca”. In: Atas do 2º Colóquio 

do Polo de Pesquisa sobre Relações Luso-Brasileiras – PPRLB, Rio de Janeiro, 2004. 

Disponível em: <www.rgplgead.bibliopolis.info/GeADOPAC/#/SearchAdv> Acesso em 14 

abr. 2016. 

 

_____________.  “Semana de arte de 1922, razões e consequências”. In: FIÚZA, Regina 

Pamplona. Modernismo: 80 anos. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2002, p. 15-32. 

 

____________. Lindes Disciplinares da Teoria da Residualidade. Fortaleza: (mimeografado), 

s/d. 

 

____________. Poesia insubmissa afrobrasilusa. Rio de Janeiro; Fortaleza: Oficina do autor; 

Edições UFC, 1999. 

 

____________. “Residualidade e mentalidade trovadorescas no Romance de Clara Menina”. 

In: MALEVAL, Maria do Amparo Tavares (org.). Atas do III Encontro Internacional de 

Estudos Medievais. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 1999, p. 513-516. 

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

 

SANTOS, Idelette Muzart-Fonseca dos. Memória das vozes: cantoria, romanceiro e cordel. 

Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2006. 

 

SARAIVA, António José. História da literatura portuguesa. Lisboa: Europa-América, 1965. 

 

SCHILLER, Friedrich. Poesia ingênua e sentimental. Trad. de Márcio Suzuki. São Paulo: 

Iluminuras, 1991. 

 

SCOTT, Silvia Ana. Os portugueses. São Paulo: Contexto, 2012. 

 

SEÑAS: diccionario para le enseñanza de la lengua española para brasileños. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

 

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São 

http://www.rgplgead.bibliopolis.info/GeADOPAC/#/SearchAdv
http://lattes.cnpq.br/4106866418468761


180 

 

Paulo: Contexto, 2014. 

 

SIQUEIRA, Ana Márcia Alves. “Reflexões a respeito dos romanceiros: simbologia e 

continuidades”. In: Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP. Salvador: UFBA, 

2011. 

 

SOUSA, João Silva de. “A expansão portuguesa no século XV”. In: Revista Triplov de Artes, 

Religiões e Ciências, nº 18, 2011. Disponível em: 

<http://www.triplov.com/novaserie.revista/numero_18/joao_silva_sousa/index.html> Acesso 

em 20 dez 2015. 

 

SOUZA, Neila Matias de. Modelando a cavalaria: uma análise da Demanda do Santo Graal 

(Século XIII). 2011. 201f. Dissertação. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

 

TÁPIA, Marcelo. “Guilherme, il miglior fabbro”. In: BARROS, Frederico Ozanam Pessoa de 

et al. Monografias: Guilherme de Almeida. São Paulo: Aliança Cultural Brasil-Japão, 2010. 

 

TAVARES, Bráulio. Contando histórias em versos. Poesia e romanceiro popular no Brasil. 

São Paulo: Editora 34, 2005. 

 

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia & Modernismo brasileiro. Petrópolis: 

Vozes, 2009. 

 

TORGA, Miguel. Odes. Coimbra: Coimbra Editora, 1946. 

 

TORRES, José William Craveiro. Além da cruz e da espada: acerca dos resíduos clássicos 

d'A demanda do Santo Graal. 2010. 382f. Dissertação. Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2010. 

 

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de.  Estudos sobre o romanceiro peninsular. Romances 

velhos em Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1934. 

 

VASCONCELOS, José Leite de. Romanceiro português. Coimbra: Imprensa da Universidade, 

1958. 

 

WECKMANN, Luís. La herencia medieval del Brasil. Cidade do México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993. 

 

WILLIAMS, Raymond. Dominante, Residual e Emergente. In: __________. Marxismo e 

Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

http://www.triplov.com/novaserie.revista/numero_18/joao_silva_sousa/index.html


181 

 

ANEXOS 

 

 

Devido à raridade de Pequeno romanceiro, optamos por fornecer os catorze 

romances de Guilherme de Almeida, estudados aqui. Os textos estão dispostos de 

acordo com a sequência e os grupos temáticos em que aparecem neste trabalho. 

 

ANEXO A  

 

Romance do reino antigo 

 

Era um reino tão antigo 

que o não sabiam lembrar 

nem os homens por ter lido 

ou ter ouvido falar, 

nem os livros que escreveram 

para fazer recordar, 

nem as baladas dos poetas 

que tudo sabem contar, 

nem as folhas indiscretas, 

nem os segredos do luar, 

nem os gemidos das grutas, 

nem as gargantas do mar, 

nem os ecos faladores, 

nem as línguas soltas do ar, 

nem mesmo as pedras das ruínas 

que têm sempre o que contar. 

Que havia esse reino, havia. 

Em que tempo? Em que lugar?... 

É o que ninguém saberia 

nem sequer imaginar. 

Mas era o reino em que a gente 

gostava de acreditar, 

com seu trono devoluto 

para nêle se sentar, 

e suas leis revogadas 

para outras leis sancionar, 

e seus vassalos e servos 

para o gosto de mandar, 

e seus corceis e armaduras 

para ir às lides lidar, 

e suas fronteiras vagas 

para alem delas passar, 

e seus falcões açulados 

para com eles caçar, 

e sua baixela de ouro 

para os faizões redourar, 

e seu leito de veludo 

para nêle se deitar, 
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e sua rainha louca 

de olhos ôco de avatar, 

tecendo seu véu de noiva 

num torreão com seu tear: 

aquela que enlouquecera 

de tanto e tanto esperar 

o rei que viesse e a encontrasse 

no reino em que eu quiz reinar. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 09-11) 
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ANEXO B – ROMANCES DO GRUPO TEMÁTICO: 

“AMOR E AVENTURA VÊM A GALOPE” 

 

 

O Torreão do além-som 

 

Cavaleiro montado em ginete de pluma, 

ajaezado de feltro, com cascos de espuma, 

procurando o que é puro e que é belo e que é bom, 

a galope, ao redor do Torreão do Alem-Som. 

 

Capacete de tule, broquel de veludo, 

armadura de fumo — ele é feito de tudo 

o que nunca retine, o que passa, o que vai 

como névoa esgarçada, sem o eco de um ái. 

 

Alva teia de aranha no fuso de um dedo 

sôbre os lábios, fiando o seu véu de segredo, 

a donzela que o espera, vestida de paz, 

ao prendê-lo em seus braços, dir-lhe-á: “Aqui jaz”. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 15 – 16) 

 

 

Lenda 

 

Vêm ali dois cavaleiros 

cavalgando devagar: 

ginete com xairel de aço, 

corcel com seu alfabar; 

loriga de ouro do sol, 

arnês de prata do luar, 

no morrião, pluma de céu, 

no elmo, pluma cor de mar; 

cinco lises no broquel, 

pendão de escarlata no ar; 

um montante na manopla, 

no alto lança de lidar. 

 

Vão alem dois cavaleiros, 

lado a lado, a galopar. 

A um mesmo alcácer vão eles 

a mesma dama salvar: 

a dos olhos de alcaçuz 

que um rei mouro quer matar. 

O que livrar a princesa 

com ela se há de casar; 

o que por ela morrer 

esse a donzela há de amar. 
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Vem ai um cavaleiro 

solitário a cavalgar: 

traz a viseira descida 

sobre a tristeza do olhar, 

e a cabeça do rei mouro 

na lança em riste, a sangrar. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 19 - 21) 

 

 

Página da demanda 

 

Sou da Távola Redonda, 

amigo de Galaaz 

Passei-me ao reino de Logres 

ora já grã peça faz. 

Des chegado Pentecostes 

era eu em Camaalot 

ú foi feito cavaleiro 

Galaaz por Lançalot. 

E aquel dia, que vos digo, 

estando no paço, vi, 

portas e frestas cerradas, 

ca o catamos todos i, 

não escurecer porende, 

ca um raio de sol entrou 

que era mui grã maravilha 

e a todos nós espantou. 

De loriga e brafoneiras, 

elmo e dois sobressinais 

de um eixamête vermelho, 

aveo que entrou Galaaz. 

Por ú entrara não houve 

tal que o pudesse entender. 

E, tanto que foi no meio 

do paço, o ouvimos dizer: 

— “Paz seja convosco!” E após 

manto e guarnacha vestir, 

que um ermitão lhe trouxera, 

todos o vimos se ir 

à seeda perigosa: 

e a não comprida comprir. 

 

Aquel dia, que vos digo, 

sei que o er não viverei. 

E por Esso, haja Deus grado! 

ende rem vos não direi.  

    

   (ALMEIDA, 1957, p. 91-93) 
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Altanaria 

 

Apenas aluzecia , 

com meu francelho emplumado 

no guante do falcoeiro, 

meu alazão ajaezado, 

e um monteiro por companha, 

do meu castelo torreado 

me fui em altanaria 

por terras do meu condado. 

Aque, no céu renascido 

do albor do dia anunciado, 

alto, uma ave de asas alvas 

— rastro de estrêla deixado — 

alá alonge se alçava. 

O sol era já levado, 

leva o seu vôo certeiro 

o meu falcão açulado. 

Certeiro que foi, o vôo 

alcança a prêsa, acertado: 

e traz uma pomba branca 

com seu peito ataviado 

pelos rubis do seu sangue, 

colar ao colo colado. 

Passo a porta colgadiça 

do meu castelo torreado, 

ende tão arrependido, 

tão de mim mesmo coitado, 

qual se houvera consentido  

fosse um anjo degolado. 

 

   (ALMEIDA, 1957, p. 73-75) 

 

 

Dona Tareja 

 

— “Senhora Dona Tareja, 

digades-me que vos praz! 

Ca não sei do que eu não seja 

por vosso grado capaz. 

Em andanças andaria 

por terras de acá e alhur, 

de arraiais da mouraria 

à côrte do Rei Artur; 

 

em barcas que o vento leva 

por mares que grandes são, 

té que mergulhem na treva 

sem timoneiro ao timão; 
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por o mandares, Senhora, 

partirei, e não por al; 

e se impiedade não fora, 

vos eu filhara o Graal. 

 

O sol, que me demandásseis, 

e a lua, com seu luar, 

prêsas seriam mais fáceis 

que o não poder vô-los dar. 

 

Senhora Dona Tareja, 

estê vossa fiúza em paz, 

ca tudo o que ela deseja 

muito me praz, pois vos praz” 

Pediu que nada lhe desse. 

Mal de mim por o pensar 

que do que lhe eu dar pudesse 

só nada não posso eu dar! 

    

   (ALMEIDA, 1957, p. 79-81) 

 

 

No vergel florido 

 

No vergel florido, 

no vergel entrei: 

dona que encontrara, 

dona que encontrei, 

outra mais formosa 

nunca encontrarei. 

Como me não visse 

quando me cheguei, 

muito por meu grado 

de i não me alonguei: 

e a mirá-la, quedo, 

no vergel quedei. 

Seu olhar fugido, 

certas que o alcancei; 

sua voz queixosa, 

par Deus que a escutei. 

E dizia a dona: 

— “Ái! Aqui d’el-rei, 

que me matam coitas 

de que não cuidei! 

Vago vulto de homem, 

que mal divisei, 

por aqui passara 

e empós êle olhei. 

Coração que eu tinha, 
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Coração lhe dei. 

 

Nada lhe falara, 

nada lhe falei. 

Quem fosse, a que vinha, 

não o esguardei. 

Se infanção, ou servo, 

se da minha grei, 

se de terra estranha, 

se da minha lei, 

ou se me queria — 

à la fé não sei. 

Sei que o vi partir-se 

e que o esperarei 

tempos que durarem 

e que endurarei 

mentres seja eu viva, 

té que morrerei”... 

 

No vergel florido, 

no vergel deixei 

a alma aos pés da dona 

que jamais verei. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 68-69) 

 

 

As três meninas 

 

Três meninas na varanda, 

com seu mistér cada qual: 

uma fiando fio claro 

como fio de cristal; 

Outra liando contas de âmbar 

com trancelim e torçal; 

a terceira, ponto a ponto, 

bordando o seu enxoval. 

 

Três meninas na varanda, 

com seu mistér cada qual. 

Cavaleiro, que passava 

no seu ginete real, 

uma rosa na manopla 

tauxiada de ouro e coral, 

lança a rosa às três meninas 

(qual das três é o seu ideal?) 

finca esporas, vai-se e voa 

no seu corcel Vendaval. 

Sustam logo as três meninas 

o seu mistér cada qual. 
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— “Quem cortou meu fio claro 

como fio de cristal?” 

— “Quem deixou fugir as contas 

ao trancelim e ao torçal?” 

— “Quem quebrou a minha agulha 

com que eu bordava o enxoval?” 

Três meninas acenando 

com seu lenço cada qual: 

— “Voltai, voltai, cavaleiro, 

no cavalo Vendaval! 

Vinde buscar vossa rosa, 

que essa rosa é flor de mal: 

é um coração cada pétala, 

e cada espinho um punhal!” 

 

Três meninas na varanda. 

Mais nada. Ponto final. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 43-45) 

 

 

Branca Rosa 

 

— “Branca Rosa, Branca Rosa, 

por que estais tão branca assim?” 

— “É a neve, que caiu tanta 

esta noite no jardim”. 

— “Não será neve, que a neve 

não pode ser branca assim”. 

— “Vesti cambraia lavada 

com aguinha de alecrim”. 

— “Cambraia, por mais lavada, 

não chega a ser branca assim”. 

— “Fiei-a em roca de prata 

com meu fuso de marfim”. 

— “Não há marfim, nem há prata 

que sejam brancos assim”. 

— “O luar dormiu comigo 

no meu lençol de cetim”. 

— “Não houve lua esta noite, 

nem há luar branco assim”. 

 

— “Branca Rosa, Branca Rosa, 

por que estais tão branca assim?” 

— “Má hora passou o conde: 

e o conde olhou para mim. 

Vesti vestido de noiva, 

branco do véu ao chapim. 

Mandou que eu viesse e esperasse: 

e porisso foi que vim. 
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E, volte ou não volte o conde, 

esperarei até o fim: 

até que daqui me levem 

amortalhada, ái de mim!” 

 

Branca Rosa, Branca Rosa, 

vai tão branca, sem carmim! 

Rosa branca desfolhada 

nunca foi tão branca assim. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 49–51) 
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ANEXO C – ROMANCES DO GRUPO TEMÁTICO:  

“ENTRE MOUROS E CRISTÃOS: SEQUESTROS, BRUXEDOS E ÓDIOS” 

 

 

Relato do cativo 

 

Ia eu, manhãzinha, correndo os meus cerros, 

cercaram-me os mouros, prenderam-me os perros. 

Cativo levaram-me ao pé de um penedo. 

Má sorte deitaram, fizeram bruxedo. 

Bofé que o fizeram! Espada que eu tinha 

negou-se ao meu gesto, soldada à bainha. 

Palavra nascida da cólera louca, 

que inchava o meu peito, morreu-me na bôca. 

Olhar de meus olhos, que sempre afrontaram, 

meus olhos baixados na terra o plantaram. 

Não sei qual o tempo que assim me quedara. 

A lua mostrava-se. À luz de almenara 

acêsa no topo de um cerro vizinho, 

um vulto cuidoso descia sozinho. 

Calçado de plumas, a mim se chegava. 

Minha mão filhando, dali me levava. 

E sôbre a alcatifa da alfombra orvalhada 

a moura de alambre, mui bem ataviada, 

deitada sorria, seu cinto afrouxava, 

seu beijo extendia, seus olhos fechava, 

seus braços me abria, seu corpo me dava. 

O alfange da lua no céu degolava 

a noite, e o seu sangue de aurora jorrava, 

“Segui-me, estrangeiro!” que a moura falou-me. 

“Quem sois?” perguntei-lhe. “Zulema é o meu nome”. 

E a um tiro de bésta, num bosque fechado, 

alfaraz tordilho de prata ajaezado, 

nitrindo, esperava. Vou logo montando 

e, no arção da sela, Zulema levando. 

Seus braços de morna canela ao pescoço, 

as rédeas ao vento, galopo e nem ouço  

a praga que solta a mourama aturdida 

e os cascos que acordam a terra dormida. 

Vou eu, manhãzinha, chegando aos meus cerros. 

Zulema não vejo, cavalo, nem perros. 

 

Carochas me comam se sei, ou suponho, 

que foi o que conto verdade, ou foi sonho. 

  

   (ALMEIDA, 1957, p. 61-63) 
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O anel de el-rei Dom Ramiro 

 

Corria o seu monte 

o rei Alboazar. 

No castro, a rainha, 

que o mouro rausara, 

quedava sozinha, 

ca à serva ordenara: 

— “Artiga, anda à fonte 

pela água tomar 

com que me lavar!” 

E a moura morena, 

olhar de gazela, 

o púcaro de ouro 

nas mãos de canela 

untadas de alfena, 

alindes de aljôfar 

no colo tisnado, 

vestido de lhama 

e rengo broslado, 

na sua aravia 

Artiga lá se ia, 

lá se ia a cantar. 

À fonte chegava. 

Surpresa tamanha 

ali a esperava, 

que logo o seu canto 

Artiga calava. 

Aljuba castanha, 

capuz de balão, 

bordão de romeiro, 

quem era o estrangeiro 

que tanto a mirava? 

Ninguem preguntava, 

Ninguém respondia: 

apenas se ouvia  

o canto ligeiro 

que a água cantava. 

— “Donzela, a que vindes 

com púcaro de ouro 

e tantos alindes 

no vosso trajar?” 

— “Eu sirvo ao rei mouro 

que ora anda a montear. 

Mandou-me a rainha 

que viesse a esta fonte 

pela água buscar”. 

— “Se à sêde que trago 

e às bagas da fronte 

houver eu um trago 
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que mãos alfenadas 

de seda e de flor 

tomarem à fonte, 

dar-me-ei por bem pago 

das minhas jornadas”. 

— “À la fé, senhor, 

que, pelo favor 

do gentil falar, 

não sembrais romeiro, 

senão cavaleiro, 

Bebei, vô-lo rogo!” 

Palavras não eram  

nem ditas que logo 

o jarro se enchia, 

a boca bebia, 

e a mão do estrangeiro 

de sob o burel, 

no qual o ocultava, 

no vaso deixava 

cair um anel. 

Sem que o esguardasse 

no enleio em que estava, 

que apenas a face 

do estranho mirava, 

alheia ao ardil 

Artiga folgava 

e enchia o gomil. 

E a moura morena, 

olhar de gazela, 

o púcaro de ouro 

nas mãos de canela 

untadas de alfena, 

alindes de aljôfar 

no colo tisnado, 

vestido de lhama 

e rengo broslado, 

na sua aravia 

Artiga partia, 

partia a cantar. 

Não vades ao castro, 

não vades, Artiga! 

Que é pérfido lastro 

a jóia deixada 

no púcaro de ouro: 

— é signo de agouro 

que põe no seu rastro 

o rauso, a vingança. 

os ciúmes, a intriga, 

o pacto, a cilada, 

o corno tangido 
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a peito rompido 

na torre ameiada, 

a sanha inimiga, 

a lide, a matança, 

a um golpe de espada 

o corpo fendido 

do rei Alboazar, 

o fogo,o destroço, 

e alfim a rainha, 

a pedra de moinho 

atada ao pescoço 

em vez de colar, 

dormindo sòzinha, 

transida de frio, 

no leito sòzinho, 

no leito sombrio 

do fundo do rio, 

caminho do mar... 

 

Artiga, não vades 

no castro da infiel! 

Que tantas maldades 

Não vale um anel! 

   

   (ALMEIDA, 1957, p. 33-39) 
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ANEXO D – ROMANCES DO GRUPO TEMÁTICO: 

“HOMENS AO MAR” 

 

 

História das sete barcas 

 

Mandou el-rei sete barcas 

em liame de sôbro armar; 

com seu chapitéu à popa 

sobrando a tolda, a ostentar 

cruz e quinas nos pavêses, 

oriflamas e pendões; 

sua alcáçova de proa 

dando ao vento os gonfalões; 

seu traquete e mastro em viés 

para vante; suas perchas 

lavradas; e seu convés 

alongado pelo beque 

e esguichando o gurupés. 

E lá vão as sete barcas 

os sete mares cruzar, 

sem roteiro, sem agulha, 

sem carta de marear, 

sem quadrante ou balestilha, 

e, por toda guarnição, 

cada qual levando apenas 

sete homens e um capitão. 

O Setestrêlo por guia, 

a aventura por timão, 

sete anos e sete luas 

durou a navegação. 

Sete barcas, sete mares, 

sete, nem menos, nem mais, 

que sete foram no Tempo 

os dias da Criação; 

sete são os sacramentos, 

sete os pecados mortais, 

sete as palavras de Cristo 

pregado à Cruz do perdão, 

sete as dores de Maria 

com sete espadas de prata 

cravadas no coração. 

Mal haja a sorte mofina 

que a singradura logrou: 

que uma só das sete barcas 

ao reino de el-rei tornou. 

A primeira uma sereia 

de perdição encantou; 
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a segunda, na borrasca, 

um ráio desarvorou; 

a terceira, desgarrada, 

barco corsário a apresou; 

a quarta abicou na costa 

da mourama, que a incendiou; 

a quinta no arco da noite 

seu Bojador encontrou; 

a sexta contra penhascos 

deu de proa e soçobrou. 

Lá vem a barca sozinha 

entrando a barra ao sol-pôr. 

Surge ferros, colhe panos, 

traz um só navegador: 

que, pela volta dos mares,  

da sua tripulação 

os sete homens pereceram, 

só restando o capitão. 

Volta ela à terra deixada 

porque a não soube esquecer. 

Na entalhadura de popa 

em ouro se póde ler 

o seu nome — “Soïdade”, 

que muito mais quer dizer 

que soïdão, solitude, 

solidão ou soledade, 

pois saudade veio a ser. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 25-29) 

 

 

O barco das três virtudes 

 

Na sua janela aberta, 

que deitava para o mar, 

suspirava a formozinha, 

na sua roca a fiar: 

— “Amor meu, que estais tão longe, 

lá do outro lado do mar!” 

Palavras não eram ditas, 

a formozinha a quebrar 

ao meio o bôjo da roca 

para uma quilha formar; 

e em três pedaços a cana 

para os três mastros armar; 

com o alvo fio da rama, 

que ainda estava por dobrar, 

faz o estáis e os calabrês 
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para a mastreação firmar; 

no lencinho de cambraia, 

com que ficara a acenar 

seu adeus na despedida, 

as velas põe-se a talhar. 

Todo aprestado o navio 

já se vai fazer ao mar, 

põe a cruz do seu rosário 

na proa para o abençoar; 

seu broche de ouro por âncora  

ao escovem  faz guindar; 

e por piloto despacha 

seu coração a pulsar. 

Cruz, âncora e coração, 

que soem significar 

Fé, Esperança e Caridade: 

que mais lhe podia dar? 

 

E o barco das Três Virtudes 

Já lá vai a navegar. 

Bons ventos o levem longe 

para o outro lado do mar! 

Passam mêses, passam anos, 

o tempo sempre a passar, 

na sua janela aberta 

a formozinha a esperar: 

e o Barco das Três Virtudes 

sem ao seu porto voltar. 

Uma noite, nas areias, 

branco adeus da terra ao mar, 

atirado pelas ondas 

o barco vem a encalhar. 

Quem vir como volta o barco 

verá cousas de pasmar: 

no crucifixo da proa, 

cinco chagas a sangrar; 

âncora, que era a Esperança, 

perdeu-se pelo alto-mar; 

coração, que o governara, 

viera um punhal traspassar. 

Sentada junto à janela, 

cansada de esperar, 

mãos cruzadas sôbre o peito 

como santa num altar, 

seus dedos como dez fusos 

de marfim e de luar, 

seus cabelos de alva neve 

como estriga por dobrar, 
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a formozinha parece 

que continua a fiar. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 55-58) 

 

 

Estória do lêdo donzel 

 

Estando o lêdo donzel 

em um jardim a folgar, 

ouviu cantar uma fonte 

tão dooroso cantar 

que sembrava de donzela 

algur jazendo a chorar. 

E era tanta a sua coita, 

tão doce o seu suspirar, 

que de tal doo e chanto 

nunca ouviu homem contar. 

O donzel, nisso aficado, 

leixou-se de trebelhar, 

e se foi sôbola fonte 

aquela voz escutar. 

 

— Ái, Deus, por mala-aventura 

querem de cá me alongar! 

Vão as águas desta fonte 

ao ribeiro me levar: 

ribeiro que leva aos rios, 

rios que levam ao mar, 

mas que leva a longes terras 

que anda o mar a demandar. 

Ái, lêdo donzel, valede, 

que já me estão a levar!” 

Buscou o donzel na fonte 

quem estivesse a falar: 

e a água vendo, sòmente, 

que se partia a cantar, 

ende partiu-se pós ela, 

que a só queria salvar; 

e se foi longadamente 

ú quer que a visse passar: 

da fonte para o ribeiro, 

para os rios, para o mar; 

e do mar a longes ribas 

de terra estranha foi dar. 

Grã peça jouve esmorido 

ouvindo as ondas falar, 

té que uma a seus pés se veio 
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sôbola areia quebrar, 

com uma sereia morta 

na espuma do seu rolar. 

Calaram-se então alonge 

as vozes todas do mar: 

e, contada pelas ondas 

salgadas do seu olhar, 

o lêdo donzel só ouvia 

sua ledice chorar. 

 

(ALMEIDA, 1957, p. 85-88) 

 


