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RESUMO 

 

Esta dissertação visa demonstrar como se constrói a escrita poética modernista na 

obra Azulejos (1963), corpus deste trabalho, do poeta maranhense Nascimento 

Morais Filho. Em um primeiro momento falaremos sobre o período do Modernismo no 

Brasil, enfatizando as gerações poéticas que se desenvolveram no período entre 1900 

e 1950, bem como seus contextos histórico-sociais. Abordaremos desde os anos pré-

modernistas, em que percebemos as primeiras tentativas de transgressão artística, 

passando pelo evento da Semana de Arte Moderna e chegando às décadas de 1930, 

1940 e 1950, décadas em que ocorrem a consolidação e o amadurecimento do fazer 

poético. Em seguida traçaremos um percurso da literatura maranhense durante o 

mesmo período – 1900 a 1950 – destacando alguns aspectos historiográficos que 

permitem uma possível explicação para as razões de um tardio desenvolvimento do 

Modernismo no Maranhão ao longo do século XX. Destacaremos a importância da 

Geração do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi, porém enfatizando a presença de 

Nascimento Morais Filho e sua produção literária dentro deste contexto de renovação. 

O segundo momento deste trabalho, que se constitui o principal, se dedica a analisar 

os poemas de Azulejos, tanto sob o plano linguístico – o da oralidade – quanto sob o 

plano temático – a infância – observando os procedimentos de escrita adotados pelo 

autor e que nos permite situar a obra no contexto modernista. Para realizar esta 

pesquisa, buscamos principalmente a fundamentação teórica nos pensamentos de 

estudiosos como Ávila (1975), Vieira Filho (1979), Corrêa (1989, 2001), Benjamin 

(2002, 2013), Andrade (2010), Cândido (2010) e Paz (2012). 

 

Palavras-chave: Modernismo no Brasil. Escrita poética. Procedimentos. Infância.  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to demonstrate how modernist poetic writing is built in Azulejos 

(1963), corpus of this work, by maranhense poet Nascimento Morais Filho. In the first 

part, we will talk about the Modernist period in Brazil, emphasizing the poetic 

generations that developed between 1900 and 1950, as well as their historical and 

social contexts. We will approach since pre modern years, when we notice the first 

attempts of artistic transgression, going through Semana de Arte Moderna event and 

arriving at 1930’s, 1940’s and 1950’s decades, period in which poetic writing achieves 

its consolidation and maturity. Next, we will trace a path of maranhense literature 

during the same period – from 1900 to 1950 – pointing out some historiographical 

aspects that allow us to possibly explain the reasons for a late development of 

Modernism in Maranhão throughout twentieth century. We will highlight the importance 

of maranhense poet Bandeira Tribuzzi’s generation, although emphasizing the 

presence of poet Nascimento Morais Filho and his literary production inside this 

renewal context. The second part of this work, which is the main part, is set to analyze 

Azulejos’ poems, considering their linguistic level – oral procedures – as well as their 

thematic level – childhood – by observing the author’s writing procedures, that allow 

us to insert this literary work in the modernist context. To carry out this research, we 

found theorical foundation in scholars’ thoughts such as Ávila (1975), Vieira Filho 

(1979), Corrêa (1989, 2001), Benjamin (2002, 2013), Andrade (2010), Cândido (2010) 

and Paz (2012). 

 

Keywords: Brazilian Modernism. Poetic writing. Procedures. Childhood.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação visa se debruçar sobre Azulejos, livro de poemas do autor 

maranhense Nascimento Morais Filho, observando sua inserção no contexto do 

Modernismo brasileiro, a partir da análise de sua construção poética nos âmbitos 

temático e linguístico. Originalmente publicada em 1963 e reeditada em 2013, a obra 

Azulejos carrega em sua escrita vários procedimentos que dialogam com a proposta 

da poesia modernista produzida no Brasil. Ao mesmo tempo, vemos surgir nesta 

escrita uma voz singular, que nos interessa investigar como ponto de aproximação da 

poesia brasileira.  

A obra é composta de 168 poemas que nos mostram, de forma aparentemente 

desordenada, como se constitui o universo da infância no mundo de vários sujeitos 

poéticos, destacando-se dentre eles o menino José e sua mãe. Está presente nos 

poemas a infância e sua inter-relação com outros aspectos da vida cotidiana moderna 

como os brinquedos e brincadeiras, a narração de histórias, as figuras da casa e da 

rua e os sonhos. Podemos situar a infância retratada nos poemas entre as décadas 

de 1920 e 1930, vivida na cidade de São Luís, capital do Maranhão. 

O poeta maranhense José Nascimento Morais Filho se insere no Modernismo, 

já que começa a produzir e publicar seus escritos a partir da década de 1950; porém, 

bem antes, já iniciava sua trajetória literária ao fundar, junto com outros intelectuais 

maranhenses, o Centro Cultural Gonçalves Dias (CCGD), “considerado o mais 

importante movimento cultural de São Luís da década de 40.” (SANTOS NETO, 2005, 

p. 192). Este Centro tinha a proposta de debater literatura e cultura em geral e mostrar 

produções novas ao cenário literário local, com o objetivo de inserir de vez o Maranhão 

na estética modernista.  

A escrita poética de Nascimento Morais Filho, em linhas gerais, nos revela um 

tom fervoroso de luta por ideais e de engajamento social, em que proclama uma única 

liberdade para o homem – a liberdade de consciência. Morais Filho acreditava que o 

poeta deveria ser o porta-voz da liberdade; em outras palavras, o poeta deveria ser 

um arauto da liberdade. O crítico maranhense Portela (1996) diz que o grito de 

liberdade de Morais Filho não é o da liberdade individual mas a liberdade do ‘homem’ 

que o poeta vê concreto no escravo e, sobretudo, no trabalhador explorado e 

injustiçado, presa da cobiça de lucro e poder.  
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Nascido na capital maranhense, São Luís, em 1922, Nascimento Morais Filho 

foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e ocupou a cadeira nº 37 

da Academia Maranhense de Letras até 2009, ano de seu falecimento. O poeta não 

poderia ter desempenhado outra função social senão a de homem engajado que foi, 

pois advinha de família com raízes intelectuais: era filho de outro ilustre personagem 

das letras maranhenses, o escritor, cronista e jornalista José Nascimento Morais. Ele 

mesmo define seu perfil intelectual no prefácio de sua obra Esfinge do Azul: “Por 

natureza, formação e tradição de família: poeta, prosador e professor. Por acaso: 

Fiscal de Renda do Estado do Maranhão, função que também por acaso fê-lo 

encontrar e conhecer o outro Nascimento Morais Filho: o folquelorista.” (MORAIS 

FILHO, 1996, p. 11). 

A obra poética de Nascimento Morais Filho compõe-se de Clamor da Hora 

Presente (1955), Azulejos (1963) e Esfinge do Azul (1972); como pesquisador e 

folclorista, suas mais importantes publicações englobam Pé de Conversa (1957), 

pesquisa feita sobre as lendas e adivinhações maranhenses; e Esperando a Missa do 

Galo (1973), coletânea de contos natalinos de autores maranhenses abarcando um 

período de 150 anos.  

É sempre muito referenciada sua obra Maria Firmina dos Reis: Fragmentos de 

uma vida, pesquisa em que (re) descobre a obra desta romancista maranhense que 

viveu no século XIX. (MORAIS FILHO, 1975). Nesta mesma época ele reedita duas 

obras dela: o romance Úrsula, em fac-símile, e a coletânea de poemas Cantos à Beira-

Mar, além dos contos A escrava e Gupeva. 

Apesar de não ser um autor muito comentado no panorama mais habitual da 

poesia brasileira – talvez mesmo por razões de visibilidade na recepção literária, que 

comumente se centra no eixo Rio de Janeiro – São Paulo – ainda assim podemos 

encontrar uma fortuna crítica significativa a seu respeito, especialmente em resenhas 

e artigos de jornais, incluindo-se aí também as que se destinam a Azulejos – 

publicadas em jornais e revistas maranhenses e de outros estados, desde a década 

de 1960 até a atualidade.  

Embora Nascimento Morais Filho conste da coletânea A Poesia Maranhense 

no Século XX (1994), organizada pelo crítico e estudioso da Literatura Brasileira Assis 

Brasil, sua obra Azulejos, curiosamente, nem é citada nesta coletânea. Entretanto, 

outros autores discutem e fazem apreciações críticas sobre Azulejos, como os 

maranhenses Nauro Machado, Alberico Carneiro e o já citado Bacelar Portela. Sobre 
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sua obra em termos mais gerais podemos citar as críticas do poeta Carlos Drummond 

de Andrade, do crítico cearense Abdias Lima e do crítico francês e professor de 

Literatura Jean-Yves Mèrian.  

O poeta maranhense Nauro Machado comenta acerca da necessidade de se 

estudar Azulejos sob o viés acadêmico: “Pena vivermos nós alijados das nossas mais 

caras tradições. Não fora assim e Azulejos estaria sendo discutido e estudado à luz 

da exegese e das fórmulas literárias.” (MORAIS FILHO, 1996, p. 199). Esta apreciação 

crítica demonstra que Azulejos possui importância para os estudos acadêmicos em 

poesia moderna, o que corrobora com nossa intuição inicial, que nos levou a 

aprofundar a pesquisa neste livro, buscando maiores diálogos da obra com a teoria e 

a história literárias.  

Para que este estudo pudesse se desenvolver plenamente, optamos por dividi-

lo em duas partes. Na primeira parte, abarcando um período que vai de 1900 até 1950, 

aborda-se o contexto do desenvolvimento da poesia modernista brasileira, retratando 

desde os anos pré-modernistas, em que percebemos as primeiras tentativas de 

transgressão artística, passando pelo evento da Semana de Arte Moderna e chegando 

às décadas de 1930, 1940 e 1950, décadas em que ocorrem a consolidação e o 

amadurecimento do fazer poético. Tratar do contexto do Modernismo no Brasil faz-se 

fundamental em nosso estudo, para a compreensão dos ideais, pensamentos e 

procedimentos de escrita que depois vingarão, ainda que tardiamente, no contexto do 

Modernismo maranhense. 

Ainda nesta primeira parte, traçamos um percurso da literatura maranhense 

durante o mesmo período – 1900 a 1950 – destacando alguns aspectos 

historiográficos que permitem uma possível explicação para as razões de um tardio 

desenvolvimento do Modernismo no Maranhão ao longo do século XX. Destacamos 

aqui a importância da Geração do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi, que se 

configura como de fato modernista a partir da década de 1940, citando seus principais 

poetas, como o próprio Tribuzzi, porém enfatizando a presença de Nascimento Morais 

Filho e sua produção literária dentro deste contexto de renovação.  

 Na segunda parte, além de percorrermos brevemente a fortuna crítica de 

Azulejos, faremos uma leitura interpretativa de seus poemas, tanto sob o plano 

linguístico quanto sob o plano temático, observando os procedimentos adotados pelo 

autor e que nos permite situar a obra no contexto modernista brasileiro, objetivo maior 

deste estudo. No âmbito dos procedimentos linguísticos adotados, destacaremos a 
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predominância da oralidade e a valorização do uso da linguagem popular, passando 

pelo prosaísmo e pelo resgate de termos e expressões maranhenses, tão constitutivos 

do falar cotidiano. Quanto aos aspectos poéticos formais, salientaremos a 

modernidade aí presente por meio do verso livre e branco, com ausência de títulos 

em todos os poemas e a subversão da língua normativa por meio da escrita 

correspondente à fala e do uso de letras minúsculas, em que não se faz distinção de 

nomes próprios ou comuns.  

Já no âmbito da temática, que durante as leituras interpretativas não estará 

dissociada do âmbito linguístico, verificaremos como a infância é desnudada ao longo 

dos poemas e como ela se configura atrelada a outras questões que se sobressaem 

em Azulejos e estão presentes na própria infância como os brinquedos e as 

brincadeiras, a presença da morte, a narração de histórias, as figuras afetivas da mãe 

e da casa, os sonhos infantis e por fim, o sentimento de liberdade.  
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2  A POÉTICA MODERNISTA PRESENTE NAS LITERATURAS BRASILEIRA E 

MARANHENSE 

 

O projeto do modernismo no Brasil incentivou, em seus primórdios, a busca de 

um retorno às raízes racionais, para que, por meio do conhecimento, pudéssemos 

resgatar e utilizar nossos próprios adereços. A proposta de intelectuais como Oswald 

de Andrade era que usássemos os pensamentos e influências advindos da Europa – 

especial das vanguardas europeias do início do século XX, que estavam em pleno 

vapor – e os valorizássemos na medida em que servissem para enaltecer nossas 

raízes. Desta forma, o projeto modernista foi de fato não só ousado como também 

original. O grande desafio deste primeiro momento dirigiu-se a como fazer com que 

as pessoas mudassem de ideia a respeito do próprio conceito de literatura e cultura 

brasileira.  

Tanto Haroldo de Campos (1971) quanto Affonso Ávila (1978) concordam que 

o êxito do projeto modernista estava atrelado às duas maiores cidades da época: São 

Paulo e Rio de Janeiro. Só elas poderiam fornecer a matéria – prima e o ambiente de 

discussão intelectual propício a esses jovens poetas rebeldes, aliado a seu papel de 

liderança no país no tocante não só a questões culturais, mas também a questões 

econômicas e políticas. Para Campos (1974), a cidade de São Paulo era um terreno 

naturalmente receptivo, há tempos, dos “ventos da cultura”. No entanto para Ávila 

(1978), a fim de consolidar o projeto modernista frente ao restante de um grande e 

extenso Brasil, era necessária uma melhor divulgação das novas ideias por meio de 

seus líderes, para que elas pudessem ser não só aceitas mas assimiladas por outros 

intelectuais brasileiros. 

Os nossos autores modernistas não propõem uma ruptura radical com a 

tradição artística sem o devido fundamento; a grande maioria dos intelectuais que 

defende esse projeto literário já havia travado conhecimento com as vanguardas 

europeias, das quais a que mais se fez presente nas discussões nacionais foi o 

Futurismo italiano. Estava claro para nossos intelectuais que a literatura produzida até 

então no Brasil não podia continuar sendo apenas retórica e prosaica; ela precisava 

trazer algo de novo ou original, algo que pudesse de fato representar a literatura 

brasileira e os tempos modernos, marcados pelos avanços tecnológicos e culturais. É 

assim que “um certo número de escritores se aplica a mostrar como somos diferentes 
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da Europa e como, por isso, devemos ver e exprimir diversamente as coisas” 

(CÂNDIDO, 2010, p. 129). 

Após o evento da Semana de Arte Moderna, ocorrido em 1922, percebe-se que 

o Modernismo consolida-se no Brasil de forma a abarcar as mais diversas 

necessidades de seus artistas e intelectuais, proporcionado às gerações poéticas que 

se sucedem – tanto a segunda quanto a terceira geração modernista – um sentimento 

muito mais libertador e democrático no tocante à produção literária. O uso do verso 

livre aliado à simultaneidade, à condensação e à fusão de elementos diversos 

traduzidos em imagens poéticas não diminui o lirismo em tempos modernos. 

(CÂNDIDO; CASTELLO, 2001). 

Nesse mesmo compasso, a literatura maranhense, através de seus 

intelectuais, sempre figurou e buscou afirmar-se no cenário beletrista do cânone 

nacional. Estes intelectuais desempenharam as mais variadas atividades ligadas às 

letras, como a literatura, a crítica literária e o jornalismo. Do bico da pena à máquina 

de escrever, da caneta ao computador, cidades maiores como o Rio de Janeiro (uma 

vez capital do Brasil Império), Recife (capital de Pernambuco) e mais recentemente 

São Paulo acolheram e testemunharam a importância das produções de muitos 

maranhenses. 

Quando se estuda de forma mais atenta a literatura produzida no contexto 

modernista do Maranhão, percebe-se, em um olhar geral, que os teóricos sempre 

destacam a existência de duas categorias de autores: aqueles que fizeram carreira 

literária no próprio Estado, optando por viver lá, mesmo com as dificuldades da 

distância de grandes centros e combatendo o provincianismo recorrente da sociedade 

a que pertenciam; e aqueles que fizeram carreira fora do Estado, emigrando para 

centros mais desenvolvidos por conta das exigências de seus trabalhos e/ou 

profissões, ou mesmo pela própria necessidade de ter que sair do Estado em busca 

de melhores condições de sobrevivência. 

É assim que, por exemplo, a geração vivenciada pelo autor Nascimento Morais 

Filho, que se destaca a partir de 1940, não difere das outras gerações que a 

precederam, testemunhando também esse movimento, dividido entre os que ficam e 

aqueles que vão embora de sua terra. O próprio Nascimento é um dos que ficam e 

lutam pelas questões locais – que na verdade são universais, se observadas em um 

contexto mais amplo, pois os temas mais presentes em seus poemas se voltam para 
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a conscientização das classes menos favorecidas, para a liberdade, para a luta 

voltada para o social e para a ecologia. 

Este capítulo se dedica a abordar, em linhas gerais, as trajetórias da poesia 

modernista brasileira e a maranhense, mais especificamente, percorrendo o cenário 

nacional do século XX, desde 1900 até meados da década de 1960, época em que a 

obra analisada em questão, Azulejos, foi publicada. Demonstraremos o diálogo que 

as escritas poéticas mantém considerando o contexto do movimento modernista no 

Brasil, ao mesmo tempo em que destacaremos a produção poética do autor estudado, 

Nascimento Morais Filho.  

 

2.1  A construção da poesia moderna no Brasil: antecedentes da Semana de Arte 

Moderna  

 

Para Cândido (2010), convém assinalar que a literatura brasileira no século XX 

se divide quase naturalmente em três etapas: a primeira, de 1900 a 1922; a segunda 

de 1922 a 1945 e a terceira começaria em 1945. A transição do século XIX para o 

século XX no Brasil não reflete, literariamente, o início de um novo pensar moderno, 

no sentido mesmo de ruptura, apesar de adentrarmos em um novo século. De 1880 

até mais ou menos 1920, o que se observa é mais um período de harmonia e de 

conservação das regras e valores literários conhecidos até então do que de 

inquietação e vontade de romper com o que existe. 

Nos primeiros vinte anos que adentram o século XX no Brasil, período ao qual 

chamamos de Pré-Modernismo, podemos encontrar, ainda convivendo 

simultaneamente, o Realismo, o Naturalismo, o Parnasianismo e o Simbolismo, 

movimentos impregnados de referências europeias, e que ainda influenciam a escrita 

dos autores brasileiros. No entanto, o retrato da paisagem local – a brasileira – bem 

como de seus habitantes e costumes vistos em suas particularidades são ignorados 

ou estereotipados por meio de interpretações errôneas e deterministas, as quais 

contribuíram muito para minimizar a importância e a força da nossa cultura para quem 

mais interessava: os próprios brasileiros. 

Em um contexto ambíguo, onde para Cândido (2010, p. 127) “o índio era 

europeizado nas virtudes e costumes, [...] a mestiçagem era ignorada; a paisagem 

amaneirada”, a eclosão do movimento modernista se fazia importante, pois ao abraçar 

o nacionalismo, os escritores deste primeiro momento defendiam a ideia de aceitar 
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como importante a própria cultura brasileira. Para ele “o Modernismo rompe com este 

estado de coisas. As nossas deficiências, supostas ou reais, são reinterpretadas como 

superioridades”. 

Cândido (2010) ainda destaca uma série de eventos, sociais e econômicos, que 

acontecem no Brasil a partir de 1910 e que contribuem para a culminância do projeto 

artístico-cultural que foi a Semana de Arte Moderna realizada em fevereiro de 1922. 

No âmbito cultural, iniciam-se os estudos e as pesquisas voltados para a etnografia e 

para o folclore; no âmbito econômico, estabelece-se o surto industrial na cidade de 

São Paulo, aliado à força da economia agroexportadora de café; no âmbito social, 

eclodem as greves gerais de operários das fábricas tanto em São Paulo quanto no 

Rio de Janeiro, que se sucedem em 1917,1918, 1919 e 1920; no âmbito político, o 

Brasil sobrevive à Primeira Guerra Mundial e entra na década de 1920 com o registro 

da fundação do Partido Comunista. 

Tornando claro o desejo de renovação nas artes, em que a poesia é logo usada 

como o principal gênero literário absorvedor e criador de novas ideias, os anos que 

precedem a Semana de Arte Moderna testemunham ensaios, debates, exposições e 

experimentações poéticas que revelam que a arte devia ir além do academicismo e 

da mera representação.  

Para Iglésias (1975), a década de 1910 começa a configurar a ideia da 

mudança nas artes no Brasil, iniciando-se pelas exposições em 1913, 1914 e 1917 

que se caracterizam pela recusa da pintura acadêmica, representadas pelas obras de 

Lasar Segall e Anita Malfatti – esta última claramente influenciada pela vanguarda 

expressionista alemã. Na ocasião, a arte de Malfatti é atacada pelo autor Monteiro 

Lobato no artigo intitulado “Paranóia ou mistificação”. Segundo ele, a exposição de 

Malfatti é emblemática nesta fase pré-modernista pois causa uma divergência de 

opiniões entre os intelectuais da época. 

O caso de Malfatti, enquanto rejeição ao novo, é citado como forma de ilustrar 

esse descompasso de ideias entre os intelectuais presente nas primeiras décadas do 

século XX no Brasil. A artista foi defendida na ocasião por um artigo de Oswald de 

Andrade, segundo Moraes (1988), o qual mostrava que sua arte apenas refletia o 

momento em que vivia, o moderno, e que Malfatti seria um temperamento nervoso e 

uma intelectualidade apurada, a serviço do seu século. Para o autor, 
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O que importa é ver cada coisa no seu tempo e portanto relacionar a 
linguagem moderna ao tempo presente. Anita Malfatti, diferentemente dos 
naturalistas, manifesta com seu temperamento e sua inteligência a época de 
hoje. Sua obra é dotada de uma qualidade que interessa ao articulista 
ressaltar – a atualidade. 

E enxergar o presente naquele momento, com o olhar da modernidade e das 

vanguardas, era difícil para os escritores que ainda estavam impregnados das 

estéticas naturalistas e parnasianas, que ainda pensavam a arte e a literatura como 

representação da realidade. 

A sensação de estranhamento de muitos intelectuais que atacaram os 

modernistas, como é o caso de Monteiro Lobato quando criticou fortemente a arte de 

Malfatti, deriva do fato de que eles não entendiam as transformações a que o mundo 

do início do século XX estava passando. Ou ainda, não aceitavam que uma nova 

linguagem poderia não ter a intenção de substituir, mas de agregar conteúdos novos, 

com novas perspectivas ao que já se produzia no Brasil. Nesse sentido, a oposição 

ao novo era natural. 

Registramos também a estreia de vários poetas no ano de 1917 cuja escrita 

poética não se revela propriamente moderna mas já possui “elementos novos”, 

segundo Iglésias (1975). É o caso de Há uma gota de sangue em cada poema, de 

Mário de Andrade; A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira; e Nós, de Guilherme de 

Almeida. 

Andrade (2010, p. 27) explica em seu ensaio A escrava que não é Isaura, 

escrito em 1925, que a poesia enquanto arte no Modernismo não consegue mais 

apenas representar os três sentidos do poeta, que são a audição, o olfato e a vista; a 

poesia moderna é muito mais complexa do que isso. O poeta moderno parte de uma 

sensação; seu papel de artista é revelar algo de um todo da natureza que só ele 

enxergou e revelar esse aspecto ao mundo. O poeta não pode apenas reproduzir; ele 

“não fotografa: cria”. Aí está o conflito entre a forma de se fazer poesia defendida pelos 

parnasianos vigentes ainda no Brasil e os poetas jovens e modernos, que queriam 

romper com a tradição literária. 

Além do caso de Anita Malfatti nas artes plásticas, um outro caso interessante 

de exclusão do reconhecimento literário pelos acadêmicos da época, deste mesmo 

período que antecede a Semana de Arte Moderna, é o do músico e poeta maranhense 

Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), mais conhecido como autor da letra e 

melodia da canção “Luar do sertão”. Por adotar uma linguagem popular, muitos 
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acadêmicos o rejeitaram e o excluíram, entendendo que aquilo não podia ser poesia 

de qualidade. No entanto, foi reconhecido por Mário de Andrade, o futuro modernista 

que tanto defendia a (re) descoberta da cultura popular brasileira: 

Nacionalista e de combate ao passadismo, como se não bastasse o seu 
fundo musical, a poesia de Catulo da Paixão Cearense [...] encontrou a 
compreensão de Mário de Andrade. Poesia imitativa do universo do rurícola, 
sucedânea, em seu autor, do lundu e da modinha, poderosa na descrição da 
natureza e na recriação do sentimento feminino, ou seja, canto de um poeta 
admirável, certamente o maior criador de imagens da poesia brasileira. Mário 
de Andrade, o compositor de ‘Viola quebrada’, homenageou ainda Catulo da 
Paixão Cearense, ao proclamá-lo o pai inspirador, rítmico e melódico, de sua 
peça dedicada à musa muita amada – ‘Minha Maroca’, aquela que ‘resolveu 
por gosto seu me abandonar’. (CORRÊA, 2001, p. 175). 

Valorizar o cenário rural e o falar do povo não combinava muito bem com a 

ideia de “boa literatura” defendida por acadêmicos impregnados da estética 

parnasiana. Assim, nosso modernismo teve como objetivo também a valorização e a 

busca de uma literatura que fosse de fato “brasileira”, levantando diversos debates 

sobre o fortalecimento da identidade cultural do país. Os estudos do nosso folclore, 

realizados por Mário de Andrade, atendem a essa bandeira modernista, por exemplo. 

Data de 1918 o poema “Meu sertão”, de Catulo, em que podemos observar neste 

trecho um pouco da linguagem adotada pelo poeta: 

[...] Um passarinho inxirido, 
Mardosamente iscundido 
Nas fôia de um tamburi, 
Satisfeito, mangofando, 
De mim se ria, gritando 
Lá de longe: ‘bem te vi’! [...]. (BRASIL, 1994, p. 46). 

 Mas o interessante é que, apesar de esse ser o estilo escolhido por Catulo 

para compor a maioria de seus versos, ele também possui poemas em que escreve à 

moda do português “correto”, porém destilando bem sua ironia aos acadêmicos, 

instando-os a esquecerem as riquezas da Europa e se voltarem para as riquezas 

culturais de um imenso Brasil. Do seu jeito, Catulo já clamava por mudanças. É o caso 

deste “Em caminho do Sertão”, em que destacamos o fragmento a seguir: 

[...] Musset, D’Annunzio e Peconte, 
Byron, Hugo, Campoamor, 
Já te imploram, por favor, 
Que os deixeis lá descansar, 
Demos um pouco de tréguas 
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A tanta cousa estrangeira, 
Que esta terra brasileira 
Tem muito e muito o que dar. 
 
Eu bem sei que esses poemas 
Nunca serão recitados 
Nos salões opulentados, 
Por um moço de altivez. 
Seria um crime ultrajante 
Dizer essas frioleiras 
Nessas rodas brasileiras 
Onde se diz em francês. [...]. (CORRÊA, 2001, p. 173). 

Como se vê, era necessário romper com o que se considerava até então como 

a “boa norma literária”, e esta, para Cândido (2010, p. 126), representava apenas  

uma literatura para a qual o mundo exterior existia no sentido mais banal da 
palavra, e que por isso mesmo se instalou num certo oficialismo graças, em 
parte, à ação estabilizadora da Academia Brasileira de Letras [...]. As letras, 
o público burguês e o mundo oficial se entrosavam numa harmoniosa 
mediania. 

O certo mesmo é que, nesse período que antecede o evento da Semana de 

Arte Moderna, o jeito novo de fazer poesia e enxergar a arte, em termos gerais, 

passaria por momentos que incluiria ataques, dissidências e formação de novos 

grupos intelectuais. A década de 1920 seria extremamente turbulenta e produtiva na 

seara artística pois seu objetivo era consolidar o projeto modernista. 

 

2.2 A Semana de Arte Moderna e suas implicações: a intenção de consolidar o 

projeto modernista 

 

Percebemos que existe um embate, tanto nas artes plásticas – naturalistas x 

modernistas (cubistas, impressionistas, futuristas, dadaístas e surrealistas) – quanto 

na literatura – parnasianos / naturalistas x modernistas – e que essas discussões já 

indicavam que as mudanças eram necessárias no cenário artístico brasileiro. Ficou 

claro depois que, para se renovar, não era preciso excluir ou acabar com a produção 

literária até então existente no Brasil; o que se produzia nos moldes modernistas era 

apenas fruto da adaptação aos novos tempos: 

A perspectiva modernizadora insiste em caracterizar-se como adequada a 
um novo tempo. Este não se encontra propriamente em oposição ao velho 
tempo. Trata-se antes de compreender o ingresso na modernidade como uma 
passagem de um momento a outro. Não como ruptura, mas como evolução. 
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[...] Diferentemente do que ocorre em outros modernismos, onde a ideia de 
revolução ou de descrédito do passado se situa no centro das indagações, 
no caso brasileiro a modernização vem caracterizada como atualização, onde 
não está afastado o compromisso com a tradição. (MORAES, 1988, p. 224). 

A Semana de Arte Moderna teve o propósito de apresentar ao público que foi 

ao Teatro Municipal de São Paulo toda uma produção artística pensada sob a ótica 

modernista. O evento serviria para explicar melhor às pessoas como era essa forma 

moderna de pensar e mostrar os produtos desse novo pensar àqueles que até então 

só aprenderam a enxergar sob um único viés: o do que era produzido ou reproduzido 

para a conveniência e aceitação do academicismo.  

Organizada por jovens intelectuais predominantemente paulistas como Oswald 

de Andrade e Mário de Andrade, com participação de alguns intelectuais da “velha” 

geração como o escritor maranhense Graça Aranha e o historiador Paulo Prado, a 

Semana adquiriu um tom de rebeldia e polêmica vinculadas àquele momento – que 

era romper de vez com o academicismo: 

Constou de exposição de quadros e esculturas, concertos, recitais e 
conferências, provocando da parte da opinião dominante uma reação 
violenta, que foi à vaia e ao tumulto. Os jovens capitalizaram bem este espírito 
combativo, que serviu, senão para estruturá-los, certamente para os 
demarcar no panorama literário como representantes de uma nova estética. 
(CÂNDIDO; CASTELLO, 2001, p. 15). 

Muitos eram esses intelectuais que se expuseram à crítica e à opinião pública 

durante a Semana e mesmo depois dela, pois o evento se tornou um “divisor de 

águas” no cenário artístico brasileiro: além dos já citados poetas Oswald de Andrade 

e Mário de Andrade, participaram também Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida, 

dentre outros. Também registramos os nomes dos artistas plásticos Tarsila do Amaral, 

Emiliano Di Cavalcanti e Vicente do Rego Monteiro, além da já citada Anita Malfatti; 

do escultor Victor Brecheret; e do compositor Heitor Villa-Lobos. Segundo a crítica e 

curadora de arte Amaral (apud ÁVILA, 1978, p. 44), a ideia da realização do evento 

da Semana de Arte Moderna advém mais das artes plásticas do que da literatura, pois 

segundo ela “surgiu de uma sugestão de Di Cavalcanti, então jovem jornalista e 

caricaturista de algum sucesso na imprensa de São Paulo”.  

O certo é que a Semana de Arte Moderna rendeu frutos e muitos intelectuais 

de outros estados aderiram à proposta renovadora, como por exemplo o grupo mineiro 

em que consta Carlos Drummond de Andrade, e o grupo gaúcho, com Raul Bopp; e 
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vários nomes pertencentes à região Norte e Nordeste, em que se destacaram Jorge 

de Lima em Alagoas, Ascenço Ferreira e Joaquim Inojosa em Pernambuco, Luís da 

Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte e José Américo de Almeida na Paraíba. 

(CÂNDIDO; CASTELLO, 2001).  

Após a Semana, ficou claro para os jovens intelectuais que não havia mais 

como retornar a uma produção meramente academicista, pois estava lançada a base 

do Modernismo brasileiro. Para Ávila (1978), o modernismo promove a retomada de 

uma direção artística mais peculiar, com uma literatura das sensações, da 

imaginação, do colorido. E mais: existe aqui a tentativa de fazer inserir nossa arte e 

nossa literatura num quadro universal de atualidade criativa, de modo que a partir da 

década de 1920 os intelectuais brasileiros poderão pensar em integrar sua arte a algo 

maior dentro da literatura ocidental; eles não pensarão mais apenas em ser meros 

copiadores das referências que chegam da Europa. 

 

2.3  A construção da poesia moderna brasileira: da Geração de 1922 à Geração 

de 1945 

 

Para Cândido e Castello (2001), a década de 1920 foi bastante agitada, pois 

nesse primeiro momento o Modernismo também se caracteriza pela variedade de 

manifestações de ideias de grupos ligados à literatura e às artes em geral que 

tentavam, cada um à sua maneira, definir esse movimento com mais pureza, 

ocasionando disputas, cisões, tomadas de posição, e tudo isso podia ser 

acompanhado pelas revistas e publicações de manifestos ao longo desse período. 

Na verdade, para que a ideia do projeto modernista realmente se efetivasse 

junto à sociedade e ao meio acadêmico brasileiro, era necessária toda essa discussão 

e muito foi produzido e publicado atendendo a esse novo modo de pensar. As revistas 

de literatura foram um meio importante para veicular as ideias e produções literárias 

e nesse âmbito podemos destacar a revista paulista Klaxon, fundada em 1922 que, 

segundo Cândido e Castello (2001), foi a primeira revista renovadora desta época: 

durou nove números, até 1923.  

Houve outras revistas, de acordo com Cândido e Castello (2001), como a 

carioca Estética (1924), editada por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de Morais 

Neto, que teve três números até 1925; a mineira A Revista, também com três edições, 
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circulando de 1925 a 1926; e a paulista Terra Roxa e Outras Terras (1926) editada 

por Oswald de Andrade, Antonio de Alcântara Machado e Rubens Borba de Moraes.  

Dentre os grupos que se formaram nesta década, cada um buscando se definir 

dentro de uma ideologia, podemos destacar, em 1924, a atuação do movimento Pau-

Brasil, liderado por Oswald de Andrade, com Tarsila do Amaral e Paulo Prado. Este 

movimento defendia uma escrita poética mais voltada ao primitivismo, em que aquela 

seria construída de forma mais ingênua trazendo um olhar mesmo de descoberta do 

mundo, da terra brasileira e da sensibilidade individual. (CÂNDIDO; CASTELLO, 

2001). O Pau-Brasil gerou um manifesto – o “Manifesto da Poesia Pau-Brasil” – e dois 

livros de poesia. 

Como reação ao movimento Pau-Brasil houve o Verde-Amarelo, que se ateve 

mais à ideia do nacionalismo em vez do retorno ao primitivismo pregado pelo primeiro 

movimento. Em 1926 desdobrou-se no movimento Anta ainda com os mesmos 

pensamentos nacionalistas, e a partir da década de 1930, foi reforçado por uma 

orientação política mais ou menos definida tendendo para a direita. Alguns dos 

afiliados ao Verde- Amarelo e ao Anta foram Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, 

Plínio Salgado, Cândido Mota Filho e Alfredo Ellis Junior, que editavam os seus livros 

em empresa própria, a Editorial Hélios, trazendo as cores nacionais na capa. 

(CÂNDIDO; CASTELLO, 2001). 

Ao fim da década de 1920, em 1927, chegamos ao movimento mais conhecido 

e propagado do Modernismo brasileiro, o Antropófago, liderado por Oswald de 

Andrade, e composto mais ou menos dos mesmos integrantes que o Pau-Brasil. 

Porém, aqui neste momento, eles assumem uma posição ideológica que resgata a 

verdadeira participação da cultura brasileira em um contexto moderno maior, mais 

global. Os intelectuais vinculados a este movimento editam a Revista de Antropofagia 

(1928-1929), que se torna o veículo propagador de suas ideias.  

O que Oswald e seus seguidores propunham desta vez era que os artistas 

brasileiros “devorassem” a cultura europeia e “regurgitassem” apenas aquilo que fosse 

interessante para a nossa cultura. Para Cândido e Castello (2001), fazendo isto, os 

artistas conseguiriam reverter a ideia de colonização impregnada na cultura brasileira, 

com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos, no plano 

psicológico.  

O já citado autor maranhense e membro da Academia Brasileira de Letras 

Graça Aranha até tentou convencer seus pares a se render ao Modernismo em uma 
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sessão na Casa de Machado de Assis. Ele que havia apoiado o movimento dos jovens 

“rebeldes”, tendo inclusive participado da Semana, proferiu a conferência intitulada 

“Espírito moderno”, em que defende a seguinte ideia: 

A remodelação estética do Brasil iniciada na música de Villa – Lobos, na 
escultura de Brecheret, na pintura de Di Cavalcante, Anita Malfatti, Vicente 
do Rego Monteiro, Zina Aina, e na jovem e ousada poesia, será a libertação 
da arte dos perigos que a ameaçam do inoportuno arcadismo, do 
academismo e do provincianismo. (ARANHA, 1925, p. 19). 

Após a sessão tumultuosa, em que Coelho Neto liderou a opinião conservadora 

dominante (CÂNDIDO; CASTELLO, 2001), Graça Aranha ainda chega a ser 

homenageado no último número da Revista Klaxon, o nº 09 datado de janeiro de 1923, 

porém não consegue mais obter prestígio e aceitação nem nos círculos acadêmicos 

de outrora nem naqueles frequentados pelos intelectuais modernistas, que se 

desvinculam de Aranha para que não sejam entendidos pela crítica como discípulos 

dele. Assim nos conta o escritor e crítico maranhense Moraes (1996, p. 9-10): 

É verdade que nem sempre estaremos de acordo com os pontos de vista do 
autor de ‘A estética da vida’, sobre quem não é gratuito dizer que se tomou 
de fervores por crenças a que teria se convertido mais pelo fascínio da 
novidade supostamente revolucionária, do que pela firme convicção dos 
verdadeiros iniciados. Daí as contestações que logo passou a sofrer dos 
jovens modernistas por ele apoiados em circunstâncias de que não poderiam 
prescindir, pelo prestígio pessoal que transferiu à Semana de Arte Moderna 
de 22. 

No entanto, conforme declarou em 1954, o próprio poeta Manuel Bandeira 

citando o colega Andrade (apud MORAES, 1996, p. 11), o que ninguém negará é a 

importância de Aranha para a viabilidade do movimento e o valor pessoal dele. 

Mário de Andrade e Oswald de Andrade entendiam que a verdadeira renovação 

devia vir da conscientização de que não podíamos simplesmente copiar as ideias 

novas que vinham da Europa; era preciso pensar como a literatura brasileira poderia 

ser inserida nesse contexto de renovação mundial, não como mera adquiridora de 

tendências, mas sim como contribuinte também para essa nova ordem mundial. Era 

necessário buscar elementos genuínos nossos, algo que pudesse nos caracterizar 

enquanto brasileiros pertencentes à cultura brasileira. A solução encontrada se dirigiu 

ao necessário “redescobrimento” de nossa cultura. Só assim a literatura brasileira 

adquiriria um lugar permanente no contexto do Modernismo: valorizando suas raízes 

e se libertando de modelos europeus pré-concebidos: 
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O nosso Modernismo importa essencialmente, em sua fase heroica, na 
libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são 
trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Este sentimento de 
triunfo, que assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular com 
Portugal e já nem o leva mais em conta, define a originalidade própria do 
Modernismo na dialética do geral e do particular. (CÂNDIDO, 2010, p. 127).  

Na visão de Mário, o elemento genuíno que nos destacaria no modernismo 

literário mundial se dirigia para o descobrimento da cultura popular brasileira. E muito 

havia a ser pesquisado, pois o Brasil é grande e diverso em sua cultura, como 

descobriria Mário de Andrade em suas viagens pelas regiões Norte e Nordeste do 

país, ainda na década de 1920: 

Associando-se ao conceito polêmico e à metáfora, o primitivismo de Mário e 
de Oswald de Andrade – o nosso primitivismo [...] – que condensou, 
independentemente das diferenças que separam as poéticas desses dois 
autores, a visão pura do Cubismo, a ‘imaginação sem fios’ do Futurismo, a 
agressividade dadaísta e a tensão surrealista entre o consciente e o 
inconsciente – sintetizava o conjunto das ideias e dos processos que 
constituíram a perspectiva estética central do Modernismo. (NUNES, 1975, 
p.53). 

Na verdade, era bem mais condizente para modernistas como Oswald e Mário 

pensarem em um retorno às raízes brasileiras e usá-las como matéria prima para seus 

escritos, pois representavam em seus poemas um passado relativamente recente na 

história e que não era de todo ignorado pelas camadas populares. Para Cândido 

(2010), transgredir na linguagem, buscar o primitivo e descrever cenas de um 

cotidiano comum da cidade deveria ser, para nós brasileiros, muito menos 

escandalizante do que as ousadias perpetradas por um Picasso, um Brancusi, um 

Max Jacob, um Tristan Tzara, pois essas transgressões cometidas pelos modernistas 

da primeira geração no Brasil estavam mais coerentes com a nossa herança cultural 

do que com a deles [no caso, a europeia]. 

Dentre os nomes da primeira geração modernista da Literatura Brasileira, 

predominantemente paulista, podemos destacar, além dos já citados Oswald de 

Andrade e Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Alcântara Machado, Guilherme de 

Almeida e Ronald de Carvalho, além do recifense radicado carioca Manuel Bandeira. 

Cabe-nos dizer que a grande conquista da poesia modernista brasileira se 

dirige ao abandono das formas poéticas consagradas, como o soneto, para celebrar 

a utilização dos versos livres e sem a obrigatoriedade de rimas nos poemas. A 

conquista da liberdade nas formas poéticas e na linguagem, aproximando-se do 
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coloquialismo e da oralidade, não implica em perda de lirismo, beleza e musicalidade, 

como observamos em vários escritos de poetas modernistas: 

Os modernistas usaram desde o verso livre marcadamente ritmado, dotado 
de harmonia e melodia, até o verso livre prosaico, isto é, quase se 
confundindo com o ritmo da prosa, para mostrar que a poesia está na 
essência do que é dito e na sugestão, ou no choque das palavras escolhidas, 
não nos recursos formais. (CÂNDIDO; CASTELLO, 2001, p. 23). 

Existe também na poesia modernista brasileira a predileção pelo chamado 

“momento poético”, que é a notação rápida de um instante emocional ou de um 

aspecto do mundo. (CÂNDIDO; CASTELLO, 2001). A captação de um instante aliado 

a uma linguagem concisa, irreverente e humorística é característica deste primeiro 

momento da poesia modernista. Podemos perceber isto, por exemplo, no poema 

“fazenda” – escrito assim mesmo, com letra minúscula – pertencente à obra O caderno 

do aluno de poesia (1927) de Oswald de Andrade:  

O mandacaru espiou a mijada da moça. (ANDRADE, 1971, p. 163). 

Percebemos essa mesma concisão da linguagem em outro instante da obra, 

porém aliado à temática da infância. O poema “infância” registra de forma sintética 

aspectos que o eu poético lembra de sua vida enquanto menino. Ao escolher as palavras 

que se transformam nos próprios versos, o eu poético nos permite imaginar todo um 

mundo de significados por trás dessas palavras e que compõem sua infância: 

O camisolão 
O jarro 
O passarinho 
O oceano 
A visita na casa que a gente sentava no sofá. (ANDRADE, 1974, p. 160). 

 Mais adiante, na mesma obra, encontramos o poema “soidão”: com jeito de 

cantiga, cria uma nova palavra em seu refrão: “choverando”: 

[...] Chove chuva choverando 
Que a casa de meu bem 
Está-se toda se molhando [...]. (ANDRADE, 1974, p. 171). 

Em outro poema, “o capoeira”, presente na obra anterior Pau Brasil (1924), 

percebemos que Oswald transgride na linguagem, pois notamos não só a fala natural, 
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mas também um destaque para a violência do cotidiano, direcionada ao mulato, dito 

“capoeira” porque demonstrava valentia e sabia lutar a temida capoeira: 

- Qué apanhá sordado? 
- O quê? 
- Que apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada. (ANDRADE, 1974, p. 94). 

No tocante à poesia de Manuel Bandeira, percebemos a junção do olhar 

cotidiano com o falar coloquial. Em sua obra O ritmo dissoluto (1924) encontramos no 

poema “Os Sinos” a escrita coloquial – “inda” – e uma musicalidade gerada pela 

aproximação do som do sino com as palavras “bem-bem-bem” e “bão-bão-bão”. A 

este recurso poético chamamos de onomatopeia, figura de efeito sonoro em que o 

som da letra que se repete lembra o som produzido pelo objeto nomeado 

(GOLDSTEIN, 2008, p. 79): 

[...] Sino de Belém, pelos que inda vêm! 
Sino de Belém bate bem-bem-bem. 

 

Sino da Paixão, pelos que lá vão! 
Sino da Paixão bate bão-bão-bão. (BANDEIRA, 1977, p. 188). 

Essa primeira geração de modernistas tem de fato o mérito de (re) descobrir o 

Brasil. Ao propor o novo, eles também se propõem a viajar e tomar contato com o que 

as outras regiões brasileiras têm a oferecer, por meio de uma rica e exuberante cultura 

pronta para ser desvendada. Iglésias (1975, p. 16) relata que Mário de Andrade visitou 

Minas Gerais antes de 1920 e depois, nesta década, se juntou a outros escritores e 

viajaram para a Amazônia, para o Nordeste e para o Sul do Brasil. Ao procurar “as 

raízes da nacionalidade”, o autor diz que os modernistas descobriram o folclore e o 

cultuaram amplamente. 

Mário foi quem mais se sensibilizou com a riqueza artística e plural de tudo o 

que avistou em suas viagens. Ele não viu como “aberração ou excentricidade”, por 

exemplo, as obras de Aleijadinho em Ouro Preto, escrevendo inclusive um estudo 

crítico de valor sobre esse artista mineiro em 1929. Na busca por nosso passado 

artístico, os modernistas encontraram as manifestações de música popular e a 

colocaram em posição de destaque junto às artes plásticas e à literatura. As modinhas 

e canções foram valorizadas. Os modernistas foram buscar no passado brasileiro as 

referências de criatividade para o momento presente, e atualizaram-nas.  
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O Brasil com seus regionalismos, coloquialismos no falar e especificidades 

culturais está bem presente em Libertinagem (1930), consequência das viagens que 

Bandeira fez em 1927 ao Norte e Nordeste do país. (BANDEIRA, 1977). Poemas como 

“Cunhatã” revelam essas referências: 

Vinha do Pará. 
Chamava Siquê. 
Quatro anos. Escurinha. O riso gutural da raça. 
Piá branca nenhuma corria mais do que ela. 
 
[...] Riu, riu, riu 
 
Uêrêquitáua. 
O ventilador era a coisa que roda. 
Quando se machucava dizia: ai, Zizus! (BANDEIRA, 1977, p. 216). 

Cândido e Castello (2010) pontuam que a partir de 1928 começam a surgir 

reações fortes contra esse primeiro momento modernista, marcado por radicalismos, 

primitivismos e linguagens transgressoras. Visando um maior equilíbrio na poesia, 

decorrente de um momento mais maduro de nossas letras, os autores colocam o ano 

de 1930 como um divisor de águas na produção poética brasileira, registrando as 

publicações de algumas obras que marcariam o cenário literário e influenciariam 

gerações futuras. Estamos falando do já citado Libertinagem, de Bandeira; de Alguma 

Poesia, de Carlos Drummond de Andrade; e de Poemas, o primeiro livro de Murilo 

Mendes. Novos nomes aparecem no cenário poético: Vinícius de Moraes, com a obra 

Cinco Elegias (1938) e Cecília Meireles, com a obra Viagem (1939) 

Esta segunda geração modernista na poesia, que didaticamente tem início em 

1930 e prossegue até 1945, possui produção bastante fecunda. (CÂNDIDO; 

CASTELLO, 2001). Encontramos neste período, por exemplo, a simplicidade e 

maturidade da escrita de Manuel Bandeira, assim como o pitoresco e o religioso 

convivendo nos poemas de Jorge de Lima.  

Com relação à Bandeira, percebemos no trecho abaixo do poema “Evocação 

do Recife”, pertencente à já citada Libertinagem (1930), o tema da infância associada 

ao saudosismo, à liberdade das brincadeiras, às manifestações culturais, à saudade, 

à casa e à rua: 

[...] Recife da minha infância 
A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças 
da casa de Dona Aninha Viegas [...] 
A gente brincava no meio da rua 
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Os meninos gritavam: 
Coelho sai! 
Não sai! [...] 
Uma pessoa grande dizia: 
Fogo em Santo Antonio! 
Outra contrariava: São José! [...] 
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade... [...] 
Recife...Rua da União...A casa de meu avô... 
Nunca pensei que ela acabasse! [...]. (BANDEIRA, 1977, p. 212-214). 

Os elementos poéticos que encontramos no poema acima serão também 

observados na leitura dos poemas de Azulejos no próximo capítulo deste trabalho; 

perceberemos que a obra de nosso estudo atualiza muitas dessas referências da 

primeira e segunda gerações da poesia modernista brasileira, não só com relação ao 

tema da infância e registros do cotidiano, mas também no tocante às experimentações 

linguísticas. 

O tema da poesia social e do sentimento do outro se destacam na obra do autor 

mineiro Carlos Drummond de Andrade, outro integrante da segunda geração poética 

no Brasil, conforme observamos neste trecho do poema “Mãos dadas”: 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. [...]. (GOLDSTEIN, 2008, 
p. 89). 

Percebemos também o surreal convivendo em um cotidiano aparentemente 

normal, a exemplo do poema “Pré História” de Murilo Mendes: 

Mamãe vestida de rendas 
Tocava piano no caos. 
Uma noite abriu as asas 
Cansada de tanto som, 
Equilibrou-se no azul, 
De tonat não mais olhou 
Para mim, para ninguém! 
Cai no álbum de retratos. (MENDES, 1959, não paginado). 

Nesta segunda geração a maturidade poética chega não só por meio dos 

versos livres, mas no retorno e convivência com as formas regulares de outrora como 

sonetos, baladas e redondilhas, mostrando que o Modernismo não havia abolido 

essas formas tradicionais, mas agora possibilita uma reinterpretação dessas formas 
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sem relegar o conteúdo a um segundo plano. É o que percebemos no poema “A um 

passarinho”, de Vinícius de Moraes: 

Para que vieste  
Na minha janela 
Meter o nariz? 
Se foi por um verso 
Não sou mais poeta 
 
Ando tão feliz! 
Se é para uma prosa 
Não sou Anchieta  
Nem venho de Assis. 
 
Deixa-te de histórias 
Some-te daqui! (MORAES, 2015, não paginado). 

Para Cândido (2010) a poesia da década de 1940 revela a maturidade de 

escrita de poetas que já haviam entrado no cenário literário desde a década anterior, 

como é o caso do próprio Vinícius de Moraes, com a obra Poemas, sonetos e baladas 

(1946), além dos já citados Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade e Manuel 

Bandeira. No entanto, o final desta década, que tem como pano de fundo histórico o 

fim da Segunda Guerra Mundial, começa a delinear uma nova geração de poetas que 

se intitulam “Geração de 45” para distingui-los dos outros poetas pertencentes às 

gerações anteriores.  

Junqueira (2014) explica que esses poetas, dentre os quais podemos destacar 

João Cabral de Melo Neto e Alphonsus de Guimaraens Filho, têm o intuito e o desafio 

de buscar uma identidade pessoal que lhes permitisse afastar-se da área de influência 

daqueles grandes autores das décadas anteriores. Projeto ousado e difícil porque 

queriam ser grandes, porém para isso deveriam trazer algo de novo, sem o peso dos 

antigos. 

Essa Geração de 45 é considerada mais madura por parte da crítica no sentido 

de que busca a liberdade de produzir aquilo que entendem ser poesia. Esses poetas 

têm em comum o desejo de renovar a forma poética, tratando-a por vezes com um 

apreço formalista que levou a falar em neoparnasianismo (CÂNDIDO; CASTELLO, 

2001) devido ao resgate do soneto em suas obras.  

É uma geração que enxerga a obra poética com um rigor crítico mais apurado 

e que cultiva a teoria poética lendo Paul Valéry, T.S.Eliot, Rainer Maria Rilke e 

Fernando Pessoa. Mas poucos poetas dessa geração ousaram ir além e se 

reinventaram, trazendo elementos novos à sua obra como foi o caso de João Cabral 
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de Melo Neto, cuja obra é um exemplo raro de rigor formal e pureza expressiva, 

ligados a uma forte visão dos problemas humanos, que chega à tomada de posição 

social. (CÂNDIDO; CASTELLO, 2001). São exemplos disso A Educação pela Pedra 

(1965) e Morte e Vida Severina (1955). 

João Cabral, chamado por Cândido e Castello (2001, p. 37) de “poeta da 

palavra descarnada e do verso elíptico” entendia poesia não como linguagem racional, 

mas sim como linguagem afetiva. Ele dizia que a poesia dirige-se à inteligência, 

através dos sentidos e da sensibilidade. (MELO NETO apud JUNQUEIRA, 2014). No 

trecho final do poema “Alguns toureiros”, percebemos a função linguística da 

metalinguagem, ou seja, o falar sobre o próprio fazer poético. Este compara-se à 

tourada: ambos exigem técnica, paciência e contenção de emoção mas sem perder a 

força e a beleza da imagem que pretendem criar: 

sim, eu vi Manuel Rodríguez,  
Manolete, o mais asceta,  
não só cultivar sua flor  
mas demonstrar aos poetas:  
 
como domar a explosão  
com mão serena e contida,  
sem deixar que se derrame  
a flor que traz escondida,  
 
e como, então, trabalhá-la  
com mão certa, pouca e extrema:  
sem perfumar sua flor,  
sem poetizar seu poema. (JUNQUEIRA, 2014, p. 67). 

Percebemos então, em linhas gerais, que a poesia modernista desenvolvida no 

Brasil no período entre 1922 e 1950 percorreu uma trajetória que se iniciou com a 

necessária ruptura com a tradição, alcançando uma crescente maturidade de escrita 

de seus poetas ao longo das décadas. Apesar de cronologicamente termos abarcado 

algo em torno de 40 anos neste percurso, percebemos que a produção poética se 

estabeleceu como importante gênero literário de expressão artística e social. Como 

bem resumiu Cândido (2010), o movimento modernista contribuiu grandemente para 

nos permitir repensar os tabus linguísticos e de cunho formal; para promover a 

libertação do nosso idioma e da função poética da linguagem; para nos fazer (re) 

descobrir um Brasil diversamente popular e cheio de paixão e irreverência. 
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2.4 A construção da poesia moderna no Maranhão: de 1900 até a década de 1930 

 

Já no Maranhão, o início do século XX revela a chamada “terceira geração 

literária maranhense”, mais conhecida pelo nome de “Os Novos Atenienses”. Esta 

geração se caracteriza por apresentar uma retomada de consciência e de produção 

cultural que visa conquistar novamente o brilho que irradiava no século anterior, época 

em que o Maranhão sustentava orgulhosamente o título de “Atenas Maranhense”. 

Moraes (1977) situa didaticamente a produção literária desta geração entre 1899 e 

1930, porém os intelectuais Novos Atenienses produzem em um panorama tanto 

político quanto economicamente decadente no Estado. Explicamos isso retrocedendo 

um pouco na história. 

O ato legal da Abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 contribuiu para 

a falência de muitos fazendeiros, haja vista que a mão de obra escrava negra era o 

que sustentava os lucros da economia agroexportadora maranhense. O desequilíbrio 

econômico, consequente da Abolição, província escravocrata e agrícola que era o 

Maranhão, refletir-se-ia com efeitos desastrosos sobre toda a sua vida política, 

econômica e cultural. (MEIRELES, 2001). 

Por isso, a Lei Áurea em 1888 e a Proclamação da República em 1889 

contribuem para que o cenário agrícola e comercial no Maranhão se torne crítico. Pelo 

menos nos primeiros dez anos da chamada Primeira República no Estado, os homens 

lutavam apenas pelas posições de mando e não lhes importava, na ânsia da 

conquista, que atropelassem a Lei e o Direito. (MEIRELES, 2001). 

Em um panorama desmotivador, pois a sociedade não percebeu 

transformações efetivas e práticas com a Abolição da Escravatura e com a mudança 

de regime político de Monarquia para República, o cenário cultural maranhense da 

transição do século XIX para o século XX também será desmotivador. 

No entanto, Moraes (1977) considera como uma espécie de “divisor de águas” 

um fato que chacoalhará a juventude pensante: a visita do autor Coelho Neto em 1899 

ao Maranhão, que naquela época estava em seu auge literário. Recebido por uma 

comissão liderada por Sousândrade, ele ainda diz que muitos estudiosos concordam 

em fazer dessa visita a principal referência objetiva da ressurreição intelectual que a 

partir de então se processou entre os maranhenses. Outro que relata a importância 

dessa visita ilustre é o poeta Lobo (1970, p. 24): 
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O entusiasmo despertado pela presença do festejado escritor [Coelho Neto], 
a audição repetida dos seus vibrantes discursos, evocando as tradições 
luminosas do passado e as grandes figuras dos nossos intelectuais mortos, 
a vulgarização dos seus trabalhos literários, ávidamente lidos na ocasião, 
tudo isso começou a agir como outras tantas forças geradoras da repetição 
modificada dos mesmos fenômenos ideológicos de que emanavam, 
preparando surdamente em todos os cérebros aptos à prática das letras, o 
belíssimo movimento literário que ora se nos depara na velha Atenas 
Brasileira. 

Além de Antonio Lobo, fazem parte da geração de Novos Atenienses nomes 

como Francisco Serra, Domingos Barbosa, Corrêa de Araújo, Astolfo Marques, João 

Quadros, Maranhão Sobrinho, Vespasiano Ramos, Fran Paxeco, I.Xavier de Carvalho 

e Nascimento Moraes – este último pai do poeta estudado neste trabalho, Nascimento 

Morais Filho. Dois autores que fazem carreira literária fora do Maranhão e conseguem 

projeção nacional no início do século XX são Viriato Correia e Humberto de Campos.  

Os Novos Atenienses não permanecem muito tempo unidos pois logo ocorrem 

divergências de pensamentos e convicções, de forma que se dividem, a princípio, em 

dois grupos: o “Oficina dos Novos”, liderado por Lobo e que passa a editar o jornal Os 

Novos, em 1900; e “A Renascença Literária”, liderado pelo dissidente Nascimento 

Moraes, que passa a editar um jornal seu: A Renascença.  

Esses dois grupos não só travaram embates ideológicos nas páginas dos 

jornais e revistas que editavam ou colaboravam, como A Revista do Norte, A Tarde, 

Nova Atenas e Jornal do Comércio, mas fizeram desses veículos de imprensa portais 

para sua ampla produção literária. É importante registrar que data desta época a 

fundação da Academia Maranhense de Letras no ano de 1908, tendo por seu principal 

fundador Antonio Lobo. Por esta razão, a Academia passa a ser conhecida desde 

então pelo cognome de Casa de Antonio Lobo.  

Assim é que o Maranhão adentra no século XX: buscando nos pilares do 

passado as forças para construir um cenário intelectual mais vivo e atuante, tentando 

restabelecer novamente o título de Atenas Brasileira. No entanto, não se registra 

exatamente na poesia maranhense o percurso crítico esperado que possa ensejar 

uma possível ruptura na década de 1920, assim como ocorre em São Paulo. Não 

temos, exatamente, intelectuais que possam trazer os pensamentos de vanguarda em 

voga na Europa e nem conhecemos profundamente as ideias futuristas, cubistas e 

dadaístas para tentar assimilar suas essências e transformá-las em algo novo. 
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Outra realidade desse período é que os maranhenses beletristas de renome 

nacional, a exemplo dos já citados Graça Aranha e Catulo da Paixão Cearense, e 

Humberto de Campos e Coelho Neto, há muito não retornavam à terra natal.  

A poesia maranhense deste início de século XX continua, assim como ocorre 

no eixo Rio-São Paulo e como era de se esperar, extremamente acadêmica e 

influenciada fortemente pela estética parnasiana e simbolista. As produções poéticas 

maranhenses eram fortemente vinculadas às amarras do soneto e ao culto à 

linguagem formal. Para Brasil (1994, p. 27)  

A estrutura poemática e a linguagem, por incrível que possa parecer, ainda 
estavam vincadas na literatura clássica, principalmente a portuguesa 
(séculos XVI a XIX), e era muito difícil e penoso algum poeta se afastar desse 
esquema estético, pois até no Parnasianismo e no Simbolismo havia 
ressonância dele, sem falar no Romantismo. As raízes clássicas, como já 
vimos, e neoclássicas eram muitos fortes e perduravam, o que levou Manuel 
Sobrinho (1897-1957), um dos resistentes ao novo, a reconhecer, em Corrêa 
da Silva, não só o ‘brilhante poeta’, como ‘o mais alto representante da poesia 
modernista no Maranhão’, e isso foi dito em 1948. 

Antes de acontecer a explosão efetivamente modernista no Maranhão na 

década de 1940, perpetrada por uma geração combatente, atuante e ávida por 

conhecer e produzir versos à maneira de Bandeira e Drummond – até porque se 

tornam para eles muito mais significativos os poemas desses poetas do que de 

Oswald de Andrade e Mário de Andrade – podemos dizer que houve uma geração de 

poetas maranhenses chamada por Brasil (1994, p. 27) de “a geração de Corrêa da 

Silva”.  

Podemos citar neste rol de poetas que escreveram entre as décadas de 1920 

e 1940, além de Corrêa da Silva, e que ainda confundem o alexandrino romântico com 

o decassílabo parnasiano e com o dodecassílabo simbolista (BRASIL, 1994), Assis 

Garrido, Paulo Nascimento Moraes (irmão mais velho de Nascimento Morais Filho), 

Dunshee de Abranches, Manuel Sobrinho, Odylo Costa, filho, Oswaldino Marques e 

Manuel Caetano Bandeira de Melo: 

Ainda estava o Maranhão no rescaldo romântico-simbolista. As vozes 
discordantes quanto à estética moderna chamavam-se Manuel Sobrinho e 
Assis Garrido. Outros, da geração de Corrêa da Silva, como Oswaldino 
Marques e Manuel Caetano Bandeira de Melo, sairiam pela tangente, ou seja, 
emigraram e foram se integrar à Geração de 45, cujo eixo Rio/São Paulo 
adotara uma postura contra os excessos e as liberdades tomados pelos 
modernistas das décadas de 20/30, daí a ressurreição do soneto, uma forma 
de protesto estético contra o prosaísmo. (BRASIL, 1994, p. 115). 
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É importante dizer, no entanto, que nesta época existem muitas tentativas por 

parte dos intelectuais maranhenses em se congregar e se reunir em entidades 

literárias, e segundo Moraes (1977) são várias as que surgem: na década de 1920, 

surgem a Sociedade Literária Barão do Rio Branco, União Estudantal Sílvio Romero, 

Legião dos Novos e Congresso Estudantal de Ciências e Letras. Já na década de 

1930 é fundada a Academia dos Novos e o Cenáculo Graça Aranha. Este último reúne  

um grupo de jovens, muitos dos quais viriam a ser consagrados homens de 
letras, a exemplo de Josué Montello, Franklin de Oliveira, Antonio de Oliveira, 
Manoel Caetano Bandeira de Mello, Viegas Netto e Erasmo Dias. O patronato 
sob que puseram a entidade indica, não há dúvidas, evidentes propósitos de 
renovação. Mas uma renovação muito à Graça Aranha e quase nada à Mário 
de Andrade. É que a quebra de certos cânones formais tradicionalistas não 
equivaleu o indispensável reexame das novas correntes literárias, no que 
respeita ao plano temático e expressional. (MORAES, 1977, p. 230). 

Mas tanto os estudiosos Assis Brasil quanto Rossini Corrêa e Mário Meireles, 

estes dois últimos maranhenses, concordam que o grande expoente da poesia no 

Maranhão antes da década de 1940 é Corrêa da Silva: 

Poeta e jornalista, foi redator dos Diários Associados, em São Luís, revisor 
do Diário Oficial e ainda bibliotecário da Biblioteca Pública do Maranhão. Já 
perto de morrer, foi eleito membro da Academia Maranhense de Letras, 
cadeira nº22, que hoje pertence a José Sarney. Assis Garrido fez-lhe a 
saudação de posse na Academia. A obra poética ficou inédita, Minha Cidade 
de Mirantes e Azulejos e Gotas de Sangue e Suor, tendo os Poemas 
Esquecidos reunidos e publicados por Domingos Vieira Filho em 1970. 
(BRASIL, 1994, p. 116, grifo nosso). 

Percebemos nos poemas de Corrêa da Silva já uma característica que se 

tornará recorrente na geração dos poetas maranhenses da década de 1940: o 

compromisso com a denúncia social, ou seja, a literatura com função social. A 

linguagem de prosa em verso, sem se preocupar com rimas e o uso de versos livres 

predominarão na maioria de seus poemas. Os versos aqui se desenvolvem em um 

longo conversar do eu lírico, que chama a atenção ao que nos passa despercebido 

no cotidiano insano das cidades.  

São Luís, apesar de há muito não integrar o rol das maiores cidades do Brasil, 

principalmente no tocante a desenvolvimento e estruturação urbana na década de 

1930, é percebida por Correa da Silva como cidade de contrastes e desigualdades 

sociais. Logo abaixo temos um trecho de “Poema do garoto anônimo”, que nos dá 

essa percepção: 
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Eu quero fazer o elogio do garoto anônimo 
das ruas da Cidade de São Luís do Maranhão... 
 
Garoto que nasce nos quartos miseráveis dos cortiços 
e que fica analfabeto, 
por não ter um livro para estudar... 

 
Garoto que não conhece o pai,não sabe o seu nome 
e que é filho de uma dessas mulheres pálidas e tristes; 
mulheres magras e maltrapilhas; 
mulheres que tossem muito 
e que têm as mãos calejadas de tanto trabalhar... 
Garoto de ‘cabelo de espeta-goiaba’, 
camisa de meia listrada 
e calça de riscado bem grosso... 
 
Garoto que não tem nem cubos 
e nem patins 
nem bicicletas 
e nem trens de ferro para brincar... 
e que esquecido do resto do mundo, 
fica, horas inteiras, sentado nas calçadas, 
‘pixando’ castanhas para as ‘borrocas’; 
jogando “marta” para dar bolos... 
 
Eu quero fazer o elogio do garoto anônimo 
das ruas da Cidade de São Luís do Maranhão... [...]. (BRASIL, 1994, p. 118). 

O olhar do eu poético se volta ao menino de rua, desvelando o descaso e o 

invisível em que não só o garoto se encontra como também todos em seu entorno – 

as mulheres, neste caso. A denúncia de um futuro sem perspectivas de melhora, pois 

o garoto não frequenta a escola formal, nem recebe uma suposta boa educação 

familiar já que passa a maior parte do tempo na rua, parece agravar a denúncia; ao 

contrário dele, existem as outras crianças que pertencem a uma classe mais favorável, 

por isso têm brinquedos mais elaborados; pela lógica do poema, entendemos que 

essas possuem um futuro mais promissor. 

O Maranhão continua vivenciando, até a década de 1940, a “revoada” de vários 

de seus intelectuais para o eixo Rio-São Paulo. Seja por necessidades econômicas, 

seja por perseguição política de caráter provinciano, ou ainda por falta de espaço ou 

patronato local que os permitissem escrever e expor suas ideias, é certo que existe 

toda uma geração de poetas maranhenses que se destaca fora do Estado. Já, os que 

ficam, lutam contra um determinado status quo, bem à sua maneira, fundando grêmios 

e associações literárias, já que o conhecimento sobre os meandros modernistas era 

confuso e a ideia de renovação estava longe de ser exercitada na prática. 
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2.5 A conquista da poesia moderna no Maranhão: da década de 1940 à década de 

1950 

 

O Modernismo no Maranhão, no sentido de se afinar com o propósito de 

renovação apregoado pela primeira geração modernista brasileira, se deu ao longo 

da década de 1940 com a fundação de grêmios acadêmicos, como o Centro Cultural 

Gonçalves Dias, que surgiu com o objetivo de ler e discutir textos, autores e estéticas 

que até então os jovens maranhenses não haviam tido tanto acesso. Desta forma, 

entende-se que o verdadeiro diálogo com a proposta modernista, no tocante ao 

rompimento com o academicismo, só acontece quando esta geração maranhense 

começa a publicar seus escritos a partir de 1940. Antes disso, como lembra Corrêa 

(2001), o conservadorismo predominou sobre o modernismo, em termos estéticos, 

nas décadas maranhenses de 20 e 30. 

 Essa geração maranhense da década de 1940, que se propõe a romper e 

contestar o passado, se destaca por seus escritos poéticos, e não pela prosa, assim 

como acontece no início do Modernismo no Brasil: 

Até 1925, salvo a exceção de Memórias Sentimentais de João Miramar, de 
Oswald de Andrade, o maior impacto do Modernismo veio do campo da 
poesia, tema predileto de debates, e termômetro das aspirações literárias e 
artísticas do movimento. (NUNES, 1975, p. 39, grifo do autor). 

Fica muito claro para nós que os ventos modernistas no Maranhão só 

chegaram na década de 1940, ou seja, muito tardiamente. A essa altura, o Maranhão 

já havia perdido os grandes embates intelectuais que provocaram a ruptura do “novo” 

com o “velho”; também nesta época, já temos uma segunda geração modernista da 

poesia brasileira extremamente atuante, com os nomes já consolidados, por exemplo, 

de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Murilo Mendes 

e Vinícius de Moraes. Mas antes disso, no Maranhão, e especificamente em São Luís, 

parece que as discussões modernistas não foram debatidas: 

O ambiente cultural ludovicense não foi contemporâneo do eixo construtor do 
modernismo brasileiro, na década de 20: “os revoltosos assustam no 
Maranhão”, reconheceria Odylo Costa, filho. Sem movimentos, sem 
manifestos, sem revistas, sem articulação interativa e sem livro – marco de 
reconvenção estética inserto na moderna história literária do Brasil. São Luís, 
na realidade, ficou à revelia do itinerário imediato de expansão da mudança 
modernista em curso no País. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 



36 
 

Grande do Sul, sim. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, 
também. No Pará, menos. No Maranhão, não. (CORRÊA, 2001, p. 187). 

A conquista da essência e da maturidade do Modernismo no Maranhão 

acontecerá por meio da geração do poeta Bandeira Tribuzzi, este considerado o 

primeiro poeta modernista maranhense. Porém é importante registrar que nos 

primeiros poemas publicados na década de 1940 pelos poetas desta geração notamos 

ainda uma mistura de cores simbolistas e de amor romântico, ao lado de temas 

voltados para o engajamento social. (CORRÊA, 1989). Nestes primórdios, 

destacamos os poetas Vera Cruz Santana, Agnor Lincoln da Costa, Dagmar Desterro, 

Reginaldo Teles e não menos importante o autor que estudamos aqui, Nascimento 

Morais Filho. Como exemplo deste Modernismo ainda reticente, destacamos a seguir 

o poema do próprio Morais Filho, “Horizonte vesperal”: 

Bradou-me um dia uma Visão – “Avante!” 
O teu caminho a luz apoteosa, 
A Glória te acompanha, parte, atlante! 
(E olhando a plaga elísia e esplendorosa): 
 
O Azul é teu troféu! Ergue-o triunfante 
No pedestal de um coração. Desposa  
A rútila conquista no Levante 
Dos sonhos dos teus dias. Dolorosa  
 
Jornada, então, rompi. Do ritual 
Do Amor aceito e cumpro a férrea lei 
Buscando – te na altura alcantilada. 
 
Mas...és meu horizonte vesperal  
Onde assim, como o sol eu morrerei 
Na cósmica ilusão doutra alvorada. (CORRÊA, 1989, p. 91-92). 

Aqui percebemos um poeta ainda em formação, que prefere a formalidade do 

soneto e dos versos com cesura, refletindo tons simbolistas em uma escrita que 

escolhe palavras apuradas e impregnadas de personificação, com um eu lírico 

desejoso de se integrar ao cosmos. Sem dúvida não é o Nascimento Morais Filho que 

veremos amadurecido na década seguinte, a de 1950, com a obra Clamor da hora 

presente, assim como muitos de seus contemporâneos. É na década de 1950, 

extremamente produtiva no Maranhão, que os poetas da década anterior se voltarão 

mais ativamente para a reflexão social – tudo o que faz o indivíduo se tornar um ser 

social interessa a esses poetas. Temas como a desigualdade social, a luta pelo direito 

de sobreviver, a liberdade, a denúncia com o descaso da cidade – que terá sua 
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imagem sempre representada nas metáforas – tudo isso comporá o arsenal poético 

desta geração. 

Os poetas que integrarão o Centro Cultural Gonçalves Dias, em São Luís, vão 

ler e discutir as obras de grandes poetas já inseridos no cânone nacional como Manuel 

Bandeira e Carlos Drummond de Andrade; eles buscarão intercambiar conhecimentos 

e informações, pois já que alguns não sairão da ilha, eles sabem que tampouco podem 

viver “ilhados” e presos à ideia do ressurgimento da Atenas Brasileira em seus moldes 

clássicos. Esses poetas sabem que não há mais espaço para discursos 

conservadores; é hora de romper, e acima de tudo, renovar. 

Os jovens poetas maranhenses da década de 1940 serão saudados por alguns 

intelectuais da “velha guarda”, dentre eles o poeta Manoel Sobrinho e o jornalista e 

escritor José Nascimento Moraes, pai de Nascimento Morais Filho. O velho professor 

Nascimento, como era chamado e conhecido por todos, ainda lembrava que pouco 

mais de 40 anos antes havia protagonizado suas querelas literárias com Antonio Lobo, 

o então líder do grupo Oficina dos Novos e um dos fundadores da Academia 

Maranhense de Letras. Assim como ele e outros jovens intelectuais também haviam 

sido saudados pelo poeta Sousândrade no início do século XX, agora, quase na 

metade do mesmo século, ele ansiava pelas renovações dos jovens intelectuais que 

se reuniam no Centro Cultural Gonçalves Dias: 

A saída foi descoberta, e pela juventude, com a colaboração dos jornalistas, 
professores, enfim, dos intelectuais mais antigos. O novelo da passividade 
começou a ser desembaraçado, sob a expectativa de que a dinâmica 
intelectual pudesse ultrapassar a rotina dos suplementos culturais, a boêmia 
consumição de projetos frustrados e a pachorra das instituições culturais sem 
funcionalidade. A saída positiva encontrada foi a emergência do Centro 
Cultural Gonçalves Dias, o qual, sem promover a ruptura do passadismo 
literário, promoveu a ruptura do marasmo cultural. (CORRÊA, 1989, p. 65). 

Gonçalves Dias foi o nome forte escolhido pelos jovens para ser seu patrono 

na fundação do grêmio. Mas a escolha do poeta romântico, cujo talento ultrapassou 

os meros limites do Maranhão e entrou para o cânone nacional, sendo sua obra 

revisitada até hoje, não revela uma intenção de volta às origens ou a um passado 

glorioso; não. A escolha do nome de Gonçalves Dias serviu para lembrar o quão forte 

é a cultura maranhense e como era importante ela ser resgatada e / ou (re) 

descoberta. O Centro Cultural Gonçalves Dias 
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foi organizado com a participação de intelectuais experimentados, como Luso 
Torres, Manoel Sobrinho, Clodoaldo Cardoso, Bacelar Portela e Nascimento 
Moraes (o pai), acrescidos pelos representantes da mocidade, como 
Nascimento Morais Filho, Vera Cruz Santana, Arimatéia Atayde, Reginaldo 
Telles, José Filgueiras, Agnor Lincoln da Costa, Antonio Augusto Rodrigues, 
José Bento Nogueira Neves e Haroldo Lisboa Olímpio Tavares, com 
numerosos acompanhantes, todos dispostos ao trabalho, para a esboçada 
comunidade de propósitos, sob o símbolo da resistência e da reconstrução 
culturais (CORRÊA, 1989, p. 66). 

Segundo Santana (apud CORRÊA, 1989), a proposta era fundar uma 

agremiação que pudesse acordar a Academia e, ao mesmo tempo, oferecer aos 

jovens, nos encontros semanais, oportunidade para o despertar de tendências. A 

intenção era realmente sair do marasmo cultural, chacoalhar as ideias que há muito 

tempo estavam mornas no cenário maranhense. 

Mulheres escritoras também participaram do Centro Cultural Gonçalves Dias, 

a exemplo de Lucy Teixeira, Dagmar Desterro, Áurea Negreiros e Myrlia de Alencar. 

Morais Filho (apud CORRÊA, 1989, p. 66-67) conta que eles já se reuniam no Bar 

Paulista e, à noite, na Galeria do Carmo, para declarar poesias e discutir literatura. 

Não era um movimento de escola literária: o movimento era cultural, portanto, global. 

Envolvia tudo. 

Segundo Corrêa (1989) na mesma época surge outro grupo que se reúne com 

os mesmos propósitos – discutir literatura e promover debates culturais: era o grupo 

da Movelaria Guanabara. Ali frequentavam além de participantes do Centro Cultural 

Gonçalves Dias como os poetas Lago Burnett e Ferreira Gullar, outros nomes de 

intelectuais como Antônio Almeida e Antonio Luís. Mas deste grupo também 

participavam vários artistas plásticos, como Pedro Paiva, Cadmo Silva, Zaque Pedro 

e Yedo Saldanha.  

O que diferenciava as propostas do Centro Cultural Gonçalves Dias e da 

Movelaria Guanabara era a organização: enquanto o CCGD era organizado quase 

que à maneira de uma Academia, o grupo da Movelaria Guanabara se reunia para 

debater os assuntos de seu interesse bem informalmente. Como uma sociedade civil, 

o CCGD promovia encontros regulares e conferências que discutiam assuntos das 

mais diversas áreas do conhecimento científico, como por exemplo, História, 

Sociologia, Psicologia e Jornalismo. Havia na essência do Centro Cultural Gonçalves 

Dias uma motivação educacional, ao se perceber a importância de discutir ideias por 

meio de boas fundamentações e argumentos. Assim procediam as ações do Centro 

Cultural Gonçalves Dias: 
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Foi uma sociedade civil, como explicou Nascimento Morais Filho, declarada 
de utilidade pública, dispondo de uma organização semiacadêmica, com 
patronos e quarenta cadeiras, sendo a ocupada pelo presidente da 
instituição, patrocinada por Gonçalves Dias, e congregando, em uma 
antecipação à Academia Brasileira de Letras, escritores e escritoras. 
Patrocinava dois encontros semanais; o primeiro, fechado e obrigatório a 
todos os participantes da agremiação; o segundo, aberto e dominical, 
constando de conferências e debates públicos, mutuamente pedagógicos, 
porque os expositores eram os antigos mestres de cultura, compelidos à 
atividade reflexiva, e os debatedores e beneficiários, todos aqueles 
presentes, acostumando-se à novidade da discussão pública. Universidade – 
não havia no Maranhão. (CORRÊA, 1989, p. 70). 

Segundo o depoimento de Almeida (apud CORRÊA, 1989, p. 68), o CCGD era 

muito acadêmico; já a Movelaria Guanabara “vivia a explosão, de pernas para o ar, 

discutindo Freud e Proust. Até que faliu.” O que importa mesmo é que essas duas 

agremiações, durante os últimos anos da década de 1940, promoveram o início de 

um pensamento verdadeiramente modernista.  

Moraes (1977) quanto Corrêa (1989) dizem que a renovação poética no 

Maranhão ocorre com a volta do poeta Bandeira Tribuzzi à São Luís, vindo de 

Portugal, e com a publicação de seu livro de poemas, Alguma existência, em 1948: 

Sempre considerei da maior importância o contributo de Bandeira Tribuzzi 
para a renovação de nossas letras. Retornando ao Maranhão em 1946, após 
estudos na Universidade de Coimbra, o poeta de Alguma existência iria 
exercer, no plano das letras maranhenses, o mesmo fundamental e decisivo 
papel que um século antes, relativamente à literatura brasileira, coubera à 
Gonçalves Dias, quando de seu regresso (1845) também de Coimbra. 
(MORAES, 1977, p. 232, grifo do autor). 

Tribuzzi era admirador da poesia de Fernando Pessoa e José Régio; ele 

chegou a integrar o Centro Cultural Gonçalves Dias, mas logo depois, assim como 

ocorreria com muitos outros escritores a partir da década de 1950, seguiria suas 

próprias vocações e convicções. “Poema”, título de um dos poemas de Alguma 

existência, nos mostra um retrato das ações do ser humano que vive à margem da 

sociedade, nos recônditos da noite, sobrevivendo de sobras e sombras – a prostituta 

e a venda do sexo: 

Um cão ladrou 
na noite obscura 
tremores frios 
de inanição 
A mulher magra 
esperou cansada 
que a carne exausta 



40 
 

fosse chamariz 
Poucos sexos jovens 
se investigaram 
muitos não conseguiram 
fugir à frustração 
Alguns descansaram 
outros se diluíram 
o caixote de lixo 
esperou esperou 
Depois rompeu  
a madrugada. (BRASIL, 1994, p. 171). 

Segundo Moraes (1977) a década de 1950 é quase que um divisor de águas 

na literatura maranhense, pois são registradas muitas publicações iniciais de vários 

autores, em sua maioria poetas: 

Quanto à poesia, tivemos, no decurso dos anos 50 [...] as importantes 
estreias de José Chagas (Canção da expectativa, 1955, seguido, em 1959, 
de O discurso da ponte); Nauro Machado (Campo sem base, 1958); 
Macedo Neto (cujo O iceberg, lançado em 1953, representou um dos 
maiores acontecimentos literários da década); Bernardo Almeida (Luz! Mais 
luz!, 1954, seguido, em 1955, de A gênese do azul); Manuel Lopes (Voz no 
silêncio, 1953, seguido em 1955 de Poemas de agosto) e Nascimento 
Morais Filho (Clamor da hora presente, 1955). (MORAES, 1977, p. 237, 
grifo do autor). 

Concorda com Moraes o crítico Brasil (1994), chegando inclusive a chamar esta 

geração de geração de Bandeira Tribuzzi, por considerar que este poeta é quem de 

fato inicia o movimento modernista no Maranhão. Ele registra, além deste, nomes de 

poetas que irão alavancar o conceito e a ideia de se fazer poesia, como José Chagas, 

Nauro Machado e Ferreira Gullar, assim como a estreia na literatura de Nascimento 

Morais Filho, Clóvis Ramos e José Sarney.  

O poema “Evocação”, que integra Clamor da hora presente, a obra de estreia 

de Nascimento Morais Filho, se torna famoso nos meios literários por expressar o 

desejo de luta das massas e o desejo de se libertar do jugo opressor do homem 

rendido ao capitalismo. O eu lírico demonstra que seu credo é a liberdade e por meio 

de uma linguagem combativa, convoca todos à luta pela não escravização das 

mentes. Vejamos um trecho abaixo: 

Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito! 
- Eu sou o sofrimento dos sem nome! 
- Eu sou a voz dos oprimidos! 
Não tanjo a lira mágica de Orfeu 
de quem as aves se acercavam para ouvi-lo 
e lhe vinham lamber os pés as próprias feras! 
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[...] Meu instrumento é poliforme e rude!... 
Não tem o aristocrático perfil das harpas nobres  
nem as rutilações de sons das pedras raras. 
- Ele é clamor! 
Ruge nos seus trons 
o estrugir do Povo em Praça Pública! 
 
Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito! 
Maldigo a resignação infame dos covardes! 
- Eu prego a rebeldia estoica dos heróis: 
- Meu Evangelho é a Liberdade! 
A Liberdade, meus irmãos, 
tem a forma simbólica da Cruz 
e a cor do sangue! 
- O sangue é o apanágio da Conquista! [...]. (BRASIL, 1994, p. 140). 

Outro representante de peso desta geração é o poeta Nauro Machado que, a 

partir da década de 1950, revela uma outra visão poética na construção de seu 

conjunto de obra. Para o crítico Hildeberto Barbosa Filho, Machado é um poeta do ser 

e da linguagem pois além de investir na “revalorização do verso”, traduz em seus 

poemas anseios intimamente humanos: a angústia existencial e o desconforto 

metafísico que questiona sem cessar a morte, Deus, a solidão e o sexo. (MACHADO, 

2005). Tudo isso utilizando uma linguagem com variadas possibilidades 

transfigurativas. O poema “O Parto” pertencente a seu primeiro livro, já demonstra a 

angústia do ser humano e do ser poeta, refletindo-a de forma metalinguística: 

Meu corpo está completo, o homem – não o poeta. 
Mas eu quero e é necessário 
Que me sofra e me solidifique em poeta, 
Que destrua desde já o supérfluo e o ilusório 
E me alucine na essência de mim e das coisas, 
Para depois, feliz ou sofrido, mas verdadeiro, 
Trazer-me à tona do poema 
Com um grito de alarma e de alarde: 
Ser poeta é duro e dura 
E consome toda 
Uma existência. (MACHADO, 2005, p. 9). 

Ao observarmos a temática da infância em outras obras da literatura 

maranhense, lembramos de dois poetas que, assim como Nascimento Morais Filho, 

iniciam sua trajetória literária na década de 1950: Ferro do Lago e Bernardo Almeida. 

Conforme estudos críticos dos autores Clóvis Ramos e Assis Brasil, ambos poetas 

são considerados neoparnasianos pela forma que escolhem escrever seus poemas: 

o soneto. No entanto, os elementos que modernizam suas obras se direcionam 

justamente para as temáticas da memória e da infância. 
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Neste trecho de “Minha rua”, poema que integra a obra Roupagem (1955), 

Ferro do Lago retoma o espaço da rua para relembrar o passado, ainda que esta 

memória se apresente de forma melancólica. O silêncio e a quietude da rua que dorme 

“em seu sono de lâmpadas elétricas” faz com que o olhar do eu poético se dirija à 

lembrança triste de “coisas esquecidas”: 

Espio da janela a minha rua 
Em seu sono de lâmpadas elétricas. 
(Na pausa repentina do silêncio, 
Passos notivagueiam pelo asfalto.) 
 
A quietação fermenta o melancólico  
pensamento das coisas esquecidas, 
e entre as folhas das árvores o tempo 
deixa escorrer de leve a sua areia. [...]. (BRASIL, 1994, p. 164). 

Já nos poemas de Bernardo Almeida, notamos a alusão à infância misturada 

às memórias em vários versos de seus poemas pertencentes à obra A Gênese do 

Azul (1955). Entendemos que por meio da tristeza (“jamais meia-noite ir ao cemitério”) 

ou da alegria despretensiosa (“o canto indiferente”), o eu poético encontrará o 

caminho que o leva de volta à infância: 

[...] Jamais ir meia-noite ao cemitério, 
é que é infância? É mais a infância!”. [...] 

 
O canto indiferente à circunstância 
de estarmos sob o signo da alegria, 
é que nos levará em romaria 
a esse porto em que se ancora a infância. (RAMOS, 1975, p. 61). 

Neste tópico tivemos a intenção de apresentar alguns poetas modernistas que, 

à sua maneira, rompem com o marasmo e com o academicismo vigente no cenário 

cultural maranhense na primeira metade do século XX. Observamos que esses poetas 

não só leem e absorvem avidamente tudo aquilo que foi produzido e publicado desde 

a Semana de Arte Moderna de 1922, mas procuram novas formas de se expressar na 

poesia, quer seja no âmbito linguístico, quer seja na escolha de temas, como o 

engajamento social, a reflexão metalinguística, a memória e a infância.  
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3 A POÉTICA MODERNISTA EM AZULEJOS 

 

Mas quando um poeta moderno diz que para cada um existe uma imagem 
em cuja contemplação o mundo inteiro submerge, para quantas pessoas 

essa imagem não se levanta de uma velha caixa de brinquedos?  

(Walter Benjamin). 

 

O poeta mexicano Paz (2012) conceitua a poesia como conhecimento, 

salvação, poder e abandono. A atividade poética, além de ser revolucionária por 

natureza, constitui-se em um método de libertação interior. Ele também diz que 

poesia, e isso torna o estudo de Azulejos muito significativo, é um retorno à infância; 

é nostalgia do paraíso; é confissão e experiência inata. 

Já o poema, para Paz (2012), é o eco da poesia. É a voz do povo e língua dos 

escolhidos; é, ao mesmo tempo, coletivo e pessoal, sagrado e maldita, puro e impuro, 

popular e minoritário. O poema é a unidade e o ser da poesia; é o ponto de encontro 

entre a poesia e o homem. 

Podemos entender cada um dos 168 poemas de Azulejos como unidades 

isoladas que são pertencentes a um pensamento maior que é o fazer poético. Cada 

um desses poemas contém imagens que revelam o sentido de mundo do sujeito lírico 

– é o seu mundo revelado e evocado em sons, cores, movimentos e até em silêncio.  

O poeta fala de coisas que lhe são familiares, que são ao mesmo tempo suas 

e do mundo. Ele revela o homem, histórico e social, nas imagens poéticas que 

constrói. Essa revelação é o significado que se encerra em todo o poema, que nunca 

é dito de forma explícita, mas constitui-se na essência de todo fazer poético. (PAZ, 

2012). 

Azulejos nos revela, por meio de seus poemas, aparentemente desordenados 

e fragmentados, imagens da infância, que consideramos o tema predominante da 

obra. Neste tema maior se inserem outros temas igualmente importantes e que 

dialogam constantemente entre si, como as figuras afetivas da mãe, da casa e da rua; 

as brincadeiras e os brinquedos; as manifestações culturais; a morte; o ato de sonhar 

e a liberdade. Todos esses temas se transfiguram em imagens poéticas no falar às 

vezes imaginativo, às vezes filosófico de vários sujeitos poéticos e não apenas do eu 
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poético criança: o menino José. Este predomina, porém não é a única voz que emana 

dos poemas. 

Para além do tema da infância, analisaremos os procedimentos linguísticos 

utilizados nos poemas e que os tornam modernos. A linguagem popular que subverte 

o convencionalismo linguístico, como por exemplo, a sintaxe e a ortografia, é o que 

torna a obra aqui estudada revolucionária e modernista, ao mesmo tempo em que 

colocam Nascimento Morais Filho entre os melhores poetas do século XX. 

(CARNEIRO, 2005). 

  

3.1 A recepção de Azulejos 

 

Tanto na temática quanto na forma, Azulejos difere bastante de Clamor da hora 

presente (1955), obra de estreia de Nascimento Morais Filho. A liberdade, tantas 

vezes evocada no conteúdo dos poemas em Clamor, se revela de outras formas em 

Azulejos pelo olhar de um eu poético menino: José. Por meio de imagens poéticas em 

que a infância é retratada, encontramos a liberdade nas brincadeiras, na linguagem 

popular, na afetividade das relações que o menino mantém com a casa em que habita, 

com a mãe e com os colegas.  

Para o crítico maranhense Carneiro (2005), Azulejos é inovadora por tentar pôr 

em prática a linguagem de um sujeito lírico criança atrelada a fatos fragmentados 

vividos por ele; esse estado de espírito advém de um sujeito adulto que se transporta 

mentalmente a uma época remota de sua vida, a infância, que ainda se mantém viva 

em sua mente. Os 168 poemas da obra, aparentemente sem relação entre si, nos 

lembram o próprio título da obra como sendo azulejos, ou fragmentos de lembrança 

de uma época. 

No prefácio de Azulejos, Morais Filho (2013) nos dá uma “pista” sobre como 

veio a inspiração de escrever os poemas que compõem esta obra: as lembranças, a 

que o poeta chama de “azulejos”, foi o início de tudo. Um fato importante é que a ideia 

surgiu de suas constantes viagens a trabalho pelo interior do Estado do Maranhão, 

mais precisamente quando permaneceu brevemente nas cidades de Coroatá e 

Guimarães: 

....e isto?!...humm!!!...coroatá...1952!...e já noutro município, em Guimarães, 
em 1959, quando fazia uma ‘faxina’ na minha carteira, deparei com algo que 
me despertou a atenção...era...era...não sei bem, mas chamara então 
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‘azulejo’!...’azulejos’ diferentes, é verdade, mas porém azulejos!...e limpei-
os...e depois mirei-os...e remirei-os!...e aconteceu um imprevisto – reiniciei a 
‘produção’...e agora, em ‘massa’... (MORAIS FILHO, 2013, p. 9). 

Azulejos obteve uma boa porém reduzida recepção crítica no momento de sua 

publicação, ou seja, na década de 1960. Para o crítico cearense Abdias Lima, Azulejos 

é uma obra que enche de emoções “porque nos transporta para aquela quadra feliz, 

ingênua da meninice.” (MORAIS FILHO, 1996, p. 197). 

Já para o crítico mineiro Félix Aires, Azulejos é uma obra original pois abriga 

um sujeito lírico que, a partir de seu lugar na infância, filosofa e faz filosofar, de forma 

ao mesmo tempo simples e complexa. (MORAIS FILHO, 1996). Por trazer esta 

temática da infância, o crítico compara o poeta Nascimento Morais Filho com o escritor 

dinamarquês Hans Christian Andersen. 

Para o editor carioca Angel Herrera, Azulejos é uma obra excepcional; para o 

crítico Celso Bastos, Azulejos representa um marco, “um troféu de batalha” pois 

simboliza que o poeta Nascimento Morais Filho havia vencido na “província tão hostil”, 

uma alusão ao fato de que é muito difícil o poeta / escritor maranhense em geral obter 

reconhecimento em sua própria terra. (MORAIS FILHO, 1996, p. 198). E, segundo ele, 

nesse aspecto o autor de Azulejos foi bem sucedido.  

Três críticos maranhenses, porém, já haviam se destacado no olhar que 

imprimiram ao texto poético de Azulejos, cada um publicando, respectivamente, três 

breves porém analíticos estudos, no tocante à análise literária da obra: o já citado 

jornalista Alberico Carneiro, o poeta Nauro Machado e o poeta e jornalista Erasmo 

Dias. Em uma resenha, Dias entende que Azulejos fala da infância pessoal de cada 

um de nós, pois ao lermos seus poemas, nos identificamos com as emoções e 

verdades suscitadas pelo sujeito poético menino. (MORAIS FILHO, 2013). 

Em outra resenha, Nauro Machado faz uma crítica de Azulejos retomando 

dados biográficos de Morais Filho, associando os poemas à vivência do poeta no velho 

sobrado da Rua de Santana. Porém Machado destaca que nos poemas existe uma 

condição psicológica do menino, cujo raciocínio não encontra entraves nas fronteiras 

do sonho e que o eu poético ainda preserva um certo período encantatório de nossa 

existência. (MORAIS FILHO, 2013). 

O estudo de Carneiro (2005), um pouco mais consistente do que os dos dois 

críticos anteriores, centra sua crítica na relação filho-mãe, retomando aspectos de 

personagens da mitologia grega como Édipo e Telêmaco e suas relações com as 
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mães. Porém não é menos autobiográfico, no sentido que tenta ler a obra pela 

perspectiva dos fatos da vida de Morais Filho, ressaltando o amor deste para com sua 

mãe adotiva, Ana Augusta. 

Propomos neste capítulo, um caminho diferente de leitura: analisar os poemas 

de Azulejos pela ótica da infância sim, pautando-nos um pouco, pelo direcionamento 

que propôs Machado (apud MORAIS FILHO, 2013): ler a obra como um tratado 

psicológico-poético da infância. Mas acreditamos na importância de irmos além disso, 

buscando ler as imagens da infância e da criança dialogando com as ideias de alguns 

teóricos, com Benjamin (2002, 2013). Em nossa análise, daremos especial atenção à 

linguagem, buscando compreender os procedimentos de escrita que caracterizam 

essa obra como modernista, algo que os três críticos citados anteriormente não 

tiveram tempo de se deter com mais profundidade. 

  

3.2 Experimentação linguística 

 

Sobre o vanguardismo na poesia modernista brasileira, Gilberto Teles (1979) 

observa que ainda na década de 1970 convivem, no cenário intelectual, poetas 

produtivos pertencentes às três gerações, a exemplo de Cassiano Ricardo, Carlos 

Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. As obras desses poetas têm 

caráter experimental pois delas podemos retirar elementos caracterizadores de todo 

o modernismo.  

No entanto, Teles (1979) diz que esses elementos não passam de fenômenos 

linguísticos ou melhor, semiológicos, pois a linguagem, afinal, com todas as suas 

implicações no ritmo, na estrutura estética das imagens e dos poemas se apresenta 

como o ponto fundamental de toda evolução literária. Até a escolha ou novidade do 

tema não deixa de ser uma novidade de linguagem. Por exemplo, existe uma razão 

do título da obra de João Cabral de Melo Neto ser Morte e Vida Severina e não “Vida 

e Morte Severina”. Ao inverter a ordem da sequência natural dos vocábulos – primeiro 

morte, depois vida, ao invés do contrário – o poeta nos faz pensar por uma outra 

lógica: a do nascimento sobrepujando a morte.  

Ávila (1975) concorda com Teles sobre essa questão linguística e sintetiza em 

cinco pontos de que forma a originalidade do nosso Modernismo está representada 

nos textos produzidos pelos autores não só da primeira geração, mas também das 

gerações seguintes: a) experimentação formal; b) linguagem de prevalência inventiva; 
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c) concepção crítica do real; d) fantasia de autenticidade nacional; e e) substrato de 

consciência ideológica. 

A escrita poética de Azulejos comporta essa experimentação linguística, que já 

se mostra consolidada no Modernismo brasileiro a partir da década de 1950. De fato, 

buscando uma linguagem predominantemente oral, não encontramos nos poemas de 

Azulejos traços linguísticos que lembrem o academicismo tão defendido e presente 

no cenário intelectual maranhense da primeira metade do século XX.  

Como procedimentos de escrita poética, o poeta Morais Filho trabalha em duas 

vertentes: na escolha da oralidade e na subversão da língua normativa. A oralidade 

se reflete na inserção da linguagem popular nos poemas, valorizando não só os 

termos e as expressões comumente maranhenses como também um linguajar mais 

solto mesmo, do povo. 

Se entendermos que toda linguagem é comunicação, então as palavras do 

poeta são também as palavras de sua comunidade; elas representam todo um 

universo verbal do poema, em que este é feito não com os vocábulos do dicionário, 

mas sim com os da comunidade. Desta forma, ao fazer esse resgate, o poeta é um 

homem rico em palavras vivas, como nos diz Paz (2012). 

Quando um poeta encontra sua palavra, diz-nos Paz (2012), logo a reconhece 

pois ela já existe nele, confundindo-se com seu próprio ser. Nesse sentido 

entendemos que Morais Filho privilegia a linguagem popular como forma de 

expressão em Azulejos, pois ela está presente em grande parte de suas obras. Esta 

oralidade se manifesta em forma de diálogos, monólogos, perguntas e gritos; ou seja, 

a fala se faz latente em versos. 

Quanto à estrutura dos poemas, nenhum deles possui título, apenas 

numeração; todos são compostos em versos livres e brancos, ou seja, não se 

prendem a métrica formal e nem à rima. No entanto, a adesão a essa estrutura lírica 

moderna não compromete a sensibilidade evocada pela leitura dos versos da obra. 

Em relação a outro procedimento de escrita moderna, a subversão da língua 

normativa, encontramos em todos os poemas a escrita de palavras com letras 

minúsculas, não havendo distinção entre nomes próprios e comuns – todos os 

vocábulos se apresentam em pé de igualdade. Tal procedimento, modernista, força o 

leitor a atentar para as palavras e fazer ele mesmo sua distinção, seleção e 

interpretação. Podemos observar os nomes próprios em letra minúscula no poema 

abaixo: 
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...não vejo zé chagas!... 
não vejo alfredo!... 
não vejo massico!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 181). 

Outro ponto que se observa é o uso amplo e irrestrito de sinais de pontuação 

como o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Muitas vezes os dois são 

utilizados juntos, denotando uma mistura de surpresa e dúvida. No poema abaixo, 

percebemos um pouco dessa mistura de sentimentos, em que o sujeito poético parece 

refletir acerca de sua própria condição de ser criança, esforçando-se para entendê-la: 

mamãe, 
por que eu sou criança?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 55). 

O uso de reticências é um recurso visto constantemente nos poemas, e que, 

de acordo com o contexto, pode assumir mais de uma interpretação. No poema 

abaixo, por exemplo, podemos interpretar que as reticências complementam o sentido 

da fala irônica do sujeito poético: este não gostaria de ter nome para não ser chamado 

ou lembrado, já que gosta tanto de brincar. Mas aí também reside a dúvida, por isso 

o entendimento da ironia: será que ele brinca ou faz alguma traquinagem? 

 ...ichi!...não se pode nem brincar! 
a gente não devia ter nome!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 57). 

Já neste outro exemplo, entendemos que as reticências revelam o mesmo 

sentimento do eu lírico: de sonhar, desejar e conjecturar. E se acontecesse o que ele 

imagina, que é ter a possibilidade de entrar no céu por meio da linha do horizonte, que 

é “onde o céu se encontra com o mar”?  

ah!...se eu entrasse no céu!... 
e era bem ali...onde o céu se encontra com o mar! [...]. (MORAIS FILHO, 
2013, p. 95). 

Por entendermos que a linguagem não vem dissociada de um contexto 

sociocultural é que optamos por trazer aqui alguns poemas ou trechos de poemas que 

se destacam justamente pela forte oralidade. Para compreendermos o mundo do 

menino José e de seus interlocutores, temos que prestar atenção nos termos e 

expressões regionais e populares que aparecem nas várias vozes dos poemas. Nem 
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sempre é fácil entender essa linguagem, uma vez que é necessário interpretá-la em 

contextos muito peculiares. 

Trazemos primeiramente o uso do pronome “tu”: ele é característico da fala 

maranhense, mas em Azulejos só ocorre quando o sujeito poético criança fala com 

seus amigos (indicando intimidade) e não com adultos (indicando respeito): 

zé morais,  
tu sabes do que tenho vontade? [...].  
 
...vou dizer!... 
vou dizer pra papai!... 
- diz, fuxiqueiro! 
diz que tu pegas um cascudo! [...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 78 e 135). 

Segundo Bagno (2004), o uso do “tu” está desaparecendo no Brasil e já é 

considerado um arcaísmo. No entanto, a substituição pelo pronome “você” ainda não 

ocorreu totalmente em estados como Rio de Janeiro (característico de certas camadas 

sociais), Pernambuco (onde aparece na expressão “tu acha?” para indicar surpresa 

ou indignação) e Maranhão (o uso do “tu” é um resquício da influência da linguagem 

clássica portuguesa). 

O poema abaixo traz uma espécie de quadrinha popular maranhense. A 

quadrinha normalmente é composta de quatro versos que rimam entre si e que emitem 

uma filosofia popular. (GOLDSTEIN, 2008). Ainda que composta em apenas dois 

versos, os dizeres são bem populares e costumam se dirigir a uma criança que ficou 

por último comendo na mesa. O “lambe-lambe” é alguém que terminou a refeição por 

último enquanto os outros já foram embora: 

todo mundo já acabou, 
lambe - lambe ainda ficou! (MORAIS FILHO, 2013, p. 173). 

Outra expressão interessante resgatada em Azulejos é “língua de perguntador”, 

que significa alguém que se intromete em conversa que não lhe diz respeito: 

heim, mamãe, 
o que raimunda está falando com a senhora? 
- é língua de perguntador! (MORAIS FILHO, 2013, p. 161). 

Não podemos deixar de registrar as várias ocorrências da expressão “heim 

heim”, tão característica do falar maranhense. De caráter polissêmico (NERES, 2010), 
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esta expressão pode variar de significado de acordo com o contexto: no caso do 

poema abaixo, tem um tom de constatação e significa “é mesmo”: 

olha, zezé, 
como o céu entrou dentro da poça d’água! 
- heim, heim, josé!...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 166). 

A expressão “escritinho” aparece no trecho do poema abaixo significando “igual 

a”, “parecido com” (VIEIRA FILHO, 1979): 

[...] massico disse que é porque a zoada do trovão 
é escritinho à zoada das cadeiras e da mesa, 
quando mamãe está arrumando a casa...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 93). 

Nesse verbete, o próprio Vieira Filho (1979, p. 168) ilustra com um exemplo 

retirado de outra obra de Morais Filho, Pé de Conversa: “Estou escritinho minha 

comadre...com vergonha também”.  

O uso de termos que caracterizam xingamento, comuns do dia-a-dia das 

crianças, também são usados em alguns poemas, como “sem vergonha”, “moleque”, 

“vadio”: 

[...] aí, papai do céu disse assim pra mim: 
- “venha cá, seu vadio!” [...]. 
 
ah! massico, 
sonhei que a gente foi no céu pedir pros anjos 
as latas deles, as grandonas de trovão! 
aí, eles disseram que não davam, 
porque a gente era moleque e sem vergonha!... 
aí, um anjo empurrou alfredo 
e a gente se engatou com eles! [...] 
aí apareceu um bando de anjo pra gente!... 
era muito mesmo!... 
aí, se correu para o canto da casa, 
onde tinha uma ruma de estrelas!...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 100 e 149). 

No poema acima também registramos aspectos da oralidade que refletem a 

não conformidade com a norma culta, como no caso da concordância que se refere a 

singular e plural. Observamos termos que se referem a ideia de coletivo – “a gente”, 

“um bando”, “era muito”, “uma ruma” mas que não estão em sua concordância correta. 

Por exemplo, o certo seria dizer “um bando de anjos...eram muitos mesmo”. “Ruma” 

aqui significa “muito.” (NERES; BARROS, 2011). 
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Existem termos do vocabulário maranhense relacionados às brincadeiras, 

como “borrocas” e “ceró” (este último na verdade se escreve corretamente “cerol”): 

[...] como ia ficar bonito o rabo dos papagaios! 
...e as bolinhas de vidro!... 
eu tirava todinhas das borrocas lá do céu!  
[...] heim , heim!!!... 
eu trazia a lua pra fazer ceró...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 95). 

“Ceró”, aqui escrito como se fala, é uma mistura de vidro moído e grude que se 

passa na linha destinada a empinar papagaios, a fim de que fique cortante igual uma 

navalha e possa cortar com facilidade outros papagaios nas lanceadas. (VIEIRA 

FILHO, 1979). 

Já as “borrocas” se referem a um jogo infantil com bola de gude ou castanha 

de caju. “Borroca” propriamente dito é um buraco aberto no sítio em que as crianças 

estão jogando. (VIEIRA FILHO, 1979). Na imaginação do sujeito poético, os buracos 

estariam no céu – de lá ele tiraria as bolinhas de gude – e a lua seria o material usado, 

em vez de vidro, para fazer o cerol. 

Como forma de reforçar a oralidade presente nos versos dos poemas, 

percebemos como procedimento a repetição de palavras e sons, seja no início, meio 

ou fim dos versos. Por exemplo, no trecho abaixo, o sujeito poético entende que, se 

chamar o vento assobiando, talvez ele possa vir e ajudar a empinar seu papagaio. 

Mas percebemos não só a repetição de palavras como de versos (“venta, lolô”); e 

também uma forma carinhosa de se referir ao vento (“lolô”). Observamos dois recursos 

poéticos que se referem à sonoridade: a aliteração e a assonância. O primeiro é a 

repetição de fonemas consonantais e o segundo é a repetição de sons vocálicos; 

ambos podem ocorrer em um ou mais versos ao longo do poema (GOLDSTEIN, 

2008). Identificamos no poema abaixo a predominância do som consonantal /v/ e do 

som vocálico fechado /e/ (“vem”, “venta”, “vento”): 

...chama o vento que ele vem! 

...venta, lolô!... 
vennnnnnta, lolô!... 
como o céu está cheio de papagaio! 
só o meu não quer subir!... 
assobia que o vento vem!... 
venta, lolô!... 
vennnnnnta, lolô!...lolô!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 114). 
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E, por fim, não podemos deixar de registrar o humor, elemento tão 

característico do modernismo brasileiro e que também se apresenta em vários 

poemas de Azulejos. O poema abaixo é um dos que contém esse tom humorístico, 

obtido por meio da narração da história da briga entre o sujeito poético e o “pequeno 

de defronte”: o menino José narra à mãe como foi a briga, cheia de termos 

maranhenses igualmente engraçados, como “dáli” e “arremedar”: 

[...] eu estava na porta da quitanda com alfredo 
a aí, ele chegou e começou a me arremedar... 
aí eu disse não sei o quê pra ele: 
e ele, mamãe, me xingou... 
aí, eu disse: 
‘tu não é minha mãe pra me dáli... 
qué dividi, tá na hora!’ 
aí, um pequeno fez com cuspo, assim no chão, mamãe, 
entre eu e o pequeno de defronte: ‘tua mãe e tua mãe’ 
e disse: ‘quem for homem pisa na mãe do outro!’... 
aí nós se engatou!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 133). 

Percebemos no poema vários procedimentos que citamos anteriormente, além 

do humor: a escrita da palavra como se fala (“qué dividi”, em vez de “quer dividir”; 

“cuspo” em vez de “cuspe”), o pronome “tu”, a oralidade e os marcadores discursivos 

de quem narra (repetição de “aí” na fala do sujeito poético), assim como o uso dos 

termos “dáli”, “arremedar” e “engatar”, tão próprios do Maranhão.  

O “dáli” que na verdade se escreve “dá-lhe”, refere-se à promessa de bater em 

alguém. (NERES; BARROS, 2011). Quando o eu poético diz “tu não é minha mãe pra 

me dáli”, podemos traduzir como “tu não é minha mãe pra vir me bater”. Já “arremedar” 

quer dizer “imitar” e “engatar” quer dizer “se engalfinhar, brigar”. (VIEIRA FILHO, 1979, 

p. 50). 

Percebemos então que, no âmbito linguístico, Azulejos não só resgata muito 

do léxico nordestino, em especial o maranhense, como também valoriza o falar do 

povo. A linguagem oral e regional não é coadjuvante na obra, ao contrário, ela se 

constitui elemento renovador e modernista aliado ao tema da infância, pois é retratada 

de forma natural e simples. A ideia de preconceito linguístico aqui nem é tematizada 

visto que a obra ressalta o falar no cotidiano e nas relações sociais travadas pelo 

sujeito poético em sua infância. 

Este subcapítulo serviu para darmos destaque a alguns termos e expressões 

linguísticas que se repetem ao longo de Azulejos e que são próprias do falar 

maranhense. No entanto, sempre que se fizer necessário, destacaremos a 
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importância dessas experimentações linguísticas para as leituras e interpretações dos 

poemas que seguem, a fim de agregar maior riqueza de informações. 

 

3.3 Azulejos, brinquedos e brincadeiras. 

 

Veremos, neste item, como transcorre a infância em Azulejos e como ela 

dialoga com as referências sobre azulejos, brinquedos e brincadeiras, os quais 

aparecem ao longo da obra. Entendemos que a infância se apresenta, como já 

dissemos antes, de forma fragmentada e aparentemente sem relação com os poemas 

entre si. No entanto, assim é que se revelam as imagens da infância quando somos 

adultos: como fragmentos.  

Nesse sentido, lembramos a comparação que Benjamin (2013) faz entre a 

memória da infância e o que restou de uma bela estátua que teve seus membros 

quebrados ao ser transportada: apenas o torso. É por meio deste precioso bloco que 

restou que teremos que esculpir o futuro. E o futuro reflete a construção da identidade 

do adulto. 

No caso da obra estudada, podemos substituir o termo “fragmento” por 

“azulejo”, que corresponde ao seu título e metaforiza os pedaços de imagens 

resgatadas da infância. A palavra “azulejo” remete também ao pensamento de voltar 

às origens e do resgate cultural atualizados pela ótica modernista, estampado no 

próprio título da obra. 

A referência a azulejos homenageia a herança deixada pelos portugueses na 

arquitetura da cidade de São Luís (MA). Os azulejos representam um passado, mas 

também representam as memórias do sujeito lírico, que passou sua infância em um 

sobrado localizado no centro de São Luís, ou seja: revestido de azulejos: 

arrancando os azulejos da parede?!... 
de castigo! ....em pé! ....ali!... 
- papai!... 
- não tem papai, não tem nada!... 
- mas, papai, é para enfeitar o retrato de mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, 
p. 172). 

A cultura da preservação dos azulejos existe até hoje na cidade de São Luís, e 

aqui está representada na fala zangada do pai da criança, que a coloca de castigo ao 

surpreendê-lo arrancando pedaços de azulejos do sobrado em que moravam, mesmo 

que fosse para um fim nobre: ornar um presente para a mãe. O ato de reprimenda se 
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volta para a cultura e a memória da cidade ludovicense pois é algo que remete a seu 

passado.  

O azulejo simboliza o passado histórico de colonização portuguesa que sempre 

estará atrelado à memória do maranhense; é algo que já está enraizado – pertence à 

sua cultura. E também está institucionalizado, pois o Centro Histórico de São Luís é 

tombado desde 1997 pela Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) - detendo o título de Patrimônio Mundial da Humanidade por 

apresentar um grande acervo arquitetônico preservado até hoje. Não por acaso São 

Luís também é conhecida como “Cidade dos Azulejos” e também não por acaso 

muitos poetas modernistas maranhenses celebraram em seus versos os sobrados 

revestidos de azulejos com seus mirantes imponentes; como exemplo temos um 

trecho do poema “São Luís” da poeta Dagmar Desterro, contemporânea de Morais 

Filho: 

[...]São Luís 
Dos sobradões de azulejos, 
Do lendário Ribeirão, 
Do cuxá com peixe frito 
E do gostoso camarão. [...]. (BRASIL, 1994, p. 152). 

Desta forma, não é por acaso que a escolha do signo “azulejos” reflete aqui o 

sentido de memória; realmente ela é cara à memória do maranhense. A presença dos 

azulejos nos versos modernistas de seus poetas são um nobre exemplo do não 

rompimento com o passado, que continua celebrado apesar das mudanças desejadas 

pelos novos intelectuais. O que muda é a forma como esse símbolo é utilizado pelo 

eu lírico menino em Azulejos – é parte integrante de seu cotidiano e concretiza suas 

relações com o mundo, principalmente com outro elemento mundano: a casa, que 

aqui é representada no contexto cultural maranhense na figura do sobrado.  

Não se pode negar a influência lusitana na cultura maranhense; ela sempre vai 

representar a convivência insistente do passado com o presente na cidade de São 

Luís: 

Saiba-se, desde já, que a síntese da cultura maranhense erudita – e poderia 
ser de outra forma? – foi ibérica, com destaque para a busca do purismo e do 
castiço, em seu imaginário de lusitano tropical. Essa é a fonte remota da 
relação diferenciada com a língua portuguesa, expressa, em nível individual, 
no escrever bem, e no plano coletivo, no falar melhor. A protoburguesia 
comercial do Maranhão foi lusitana, e em São Luís – que manteve mais 
intercâmbio com Portugal do que com o restante do Brasil – o epicentro do 
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comércio antigo, situado no bairro da Praia Grande, recebeu a reveladora 
designação de Rua Portugal. (CORRÊA, 2001, p. 66-67). 

Para a geração de Bandeira Tribuzzi, modernista, o fato de ainda encontrarmos 

a alusão e exploração de aspectos lusófonos relevantes na literatura não significa que 

o passado não foi rompido; significa que as referências do passado foram atualizadas 

e revistas, ganhando novos olhares. 

Podemos observar, com a ideia de Le Goff (2012) sobre a memória que esta é 

um elemento essencial do que se costuma chamar “identidade”, individual ou coletiva, 

cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje, na febre e na angústia. Por isso podemos relacionar a referência literária aos 

azulejos como essa memória coletiva do povo do Maranhão, como também um traço 

que remete à identidade maranhense e é observado na expressão literária de forma 

recorrente. Ou seja, a uma identidade coletiva, mas da qual participa também o eu-

lírico desses poemas. 

No trecho do poema abaixo podemos perceber um diálogo entre o eu-lírico e 

sua mãe, em que ele compara a casa em que vive com a de papai do céu. Tanto na 

ideia dele como na da mãe destaca-se a referência de ser uma casa revestida de 

azulejos pois a deles também é. O azulejo corresponde a um elemento indissociável 

para a casa nos moldes como eles, mãe e filho, conhecem, pois faz parte de seu 

cotidiano. Entendemos que, se o menino pergunta imaginando se a casa de papai do 

céu também é feita de azulejo, é porque este – o azulejo – já se configura fortemente 

na identidade da criança. E algo interessante, que podemos notar, é a reação de 

surpresa do menino (“heim, heim!...”), quando a mãe confirma que a casa de papai do 

céu também é feita de azulejo: 

[...] - e a casa de papai do céu é grandona? 
- é! 
- maior do que a da gente? 
- é, meu filho, muito maior! 
 
- não é, mamãe!... e a casa de papai do céu é também de azulejo? 
- é, meu filho!... 
- heim, heim!...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 83). 

No poema que trouxemos logo no início deste item, que mostra o menino 

arrancando os azulejos da parede da casa para “enfeitar o retrato da mãe” e por isso 

é repreendido pelo pai, entendemos que o menino estava brincando com os azulejos. 
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Porém ele não entende que os azulejos não servem para brincar. Dessa forma que 

entendemos que a infância é bastante evocada em Azulejos por meio do ato de 

brincar, das brincadeiras e dos brinquedos.  

Para Morais Filho, o sentimento de liberdade está presente em toda sua escrita 

poética, inclusive nos poemas de Azulejos. Podemos observar que, para Benjamin 

(2002), o ato de brincar representa libertação e isso vale tanto para adultos quanto 

para crianças. Ou seja, a brincadeira aqui é um índice de liberdade. As crianças de 

Azulejos brincam com o que podem e com o que encontram pela frente, pois são 

humildes. Elas interagem brincando com a natureza: 

meu filhinho está sorrindo, gente!... 
está brincando com a lua! (MORAIS FILHO, 2013, p. 12). 

Brigam, naturalmente, pelo brinquedo do outro, que lhe parece sempre melhor 

e mais bonito: 

não tome o brinquedo do menino, meu filho! 
isto não se faz...e é feio... 
meu filho não tem o seu? 
...e então?! 
o brinquedo do meu filho é até mais bonito!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 19). 

E as crianças querem brincar com os adultos: 

...e mamãe não vem brincar comigo? (MORAIS FILHO, 2013, p. 23).  

Benjamin (2002) diz que antes acreditava-se que a brincadeira da criança era 

determinada pelo conteúdo imaginário do brinquedo, porém com as crianças do 

século XX percebe-se que, na verdade, ocorre o contrário: o objeto / brinquedo é que 

se torna refém da imaginação da criança. Esta quer puxar alguma coisa e a coisa 

torna-se cavalo; quer brincar com areia e torna-se padeiro; quer esconder-se e já é 

um guarda ou bandido. É o que acontece com o poema abaixo: a lua – objeto 

imaginado pela criança – torna-se coadjuvante no brincar: 

didi, 
vamos ver quem corre mais do que a lua? (MORAIS FILHO, 2013, p. 40). 
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Benjamin (2002) nos diz também que existem alguns instrumentos de brincar 

bem antigos que dispensam o ato imaginário, possivelmente vinculados à época por 

causa de rituais a que estavam associados. São exemplos de “autênticos brinquedos” 

a bola, o arco, a roda de penas e a pipa – os dois últimos, comumente chamados de 

peteca e de papagaio no Maranhão. (VIEIRA FILHO, 1979). 

O pião aparece em Azulejos como brinquedo também. É interessante notar que 

Benjamin (2002) coloca-o no rol de brinquedos produzidos por adultos para criar um 

elo sensível entre pais e filhos, já que eram utilizadas matérias-primas que faziam 

parte do dia-a-dia das famílias, como madeira, argila, tecido e ossos. Mas observamos 

abaixo um sentimento de frustração quando não se sabe jogar pião, apesar de este 

ser um brinquedo aparentemente simples: 

...eu não sei jogar pião... (MORAIS FILHO, 2013, p. 29).  

Em nossas leituras, percebemos que existem dois brinquedos que predominam 

na infância do menino José: o papagaio e a boneca Valsiba. Notamos como o ato de 

empinar papagaio se transforma em algo realmente importante e dominante no 

universo das crianças de Azulejos, assumindo imagens e interpretações diversas. No 

poema abaixo, em um tom de humor, o brinquedo sugere o ato de aprender a falar. 

Ao pronunciar a primeira sílaba, “pa”, a mãe supõe que o filho falará “papai”; no 

entanto, fala “papagaio”: 

...pa...pa...pa...pa... 
diga, meu filho! 
- papagaio, mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 91). 

Já neste aqui, percebemos implicitamente uma referência a origem humilde a 

que pertence o sujeito poético, pois ele tem papagaio mas não tem linha para empiná-

lo: 

eu tenho papagaio, mas não tenho linha! (MORAIS FILHO, 2013, p. 112). 

Neste outro momento poético, a permissão para empinar papagaio sugere 

delimitar o nível de afetividade estabelecida entre a criança e os adultos – neste caso 

o pai e a mãe. O eu lírico diz gostar mais da mãe do que do pai pois ela o deixa 

empinar papagaio: 
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eu gosto mais de mamãe do que de papai... 
ela me deixa empinar papagaio... (MORAIS FILHO, 2013, p. 116). 

Entendemos, no poema abaixo, que o eu lírico se sente vitorioso por conseguir 

empinar seu papagaio e chama os colegas para ver esse fato. Conseguir empinar o 

papagaio nos sugere a ideia de liberdade, pois o brinquedo “ganhou asas” e cumpriu 

com seu objetivo: 

zé chagas!...alfredo!...massico!...dodô!... 
armando!...vavá!... 
empinei meu papagaio!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 126). 

E aqui neste poema, o ato de conseguir empinar papagaio nos sugere uma 

representação das relações de poder, disputa e dominação que regem as relações 

sociais desde a infância. Entendemos que o “pequeno de defronte” tem ciúmes e quer 

cortar a linha do papagaio do eu lírico – seu rival – talvez porque note que este já 

consegue dominar a arte de empinar papagaio: 

êta!... 
o pequeno de defronte tá danadinho 
pra querer cortar meu papagaio! (MORAIS FILHO, 2013, p. 134). 

Mas não podemos esquecer das brincadeiras engendradas com a boneca 

Valsiba, que por vezes se personifica e toma forma de um ser igual a eles, tornando-

se tão criança quanto José e seus colegas, cúmplice de suas traquinagens e vítima 

também das brincadeiras. No poema abaixo percebemos como ela é usada na 

brincadeira de “paciente e médico”, ao ser encontrada pela mãe do eu lírico: 

desmembrada e furada. Mesmo sabendo que é brincadeira, pois participa dela (“não 

chores, minha filha”), a mãe repreende o menino José, parecendo não concordar em 

ver a boneca naquele estado, apesar das explicações que ele dá: 

...não chores, minha filha!... 
‘seu’ josé, venha cá! 
ande!!!... 
pra que fez isso com valsiba? 
- mamãe!... 
- não seja mau! 
quede as pernas da boneca? 
...e o outro braço?!... 
toda furada de garfo!... 
- mas isso foi a injeção, mamãe! 
- injeção? 
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- sim, senhora! 
olhe, a gente estava brincando de ‘casinha’, 
valsiba estava doente e eu era o médico!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 137). 

O poema acima demonstra, como dissemos antes, que as crianças revelam 

sua imaginação ao brincar com qualquer objeto do cotidiano. Assim como acontece 

com a boneca Valsiba, o presépio é um dos objetos que aparece também nas 

brincadeiras. No caso abaixo, o santo que pertence a ele, o São José, surge quebrado 

e a mãe logo quer saber quem foi o autor, ao que a criança responde ter sido a boneca 

Valsiba. Podemos interpretar esse ato de culpar a boneca como medo de ser 

castigado pela mãe: 

...eu estou adivinhando!... 
em que deu o seu presépio na minha cômoda! 
lá quebraram o meu são josé! 
quem foi? 
- eu não fui, mamãe! 
- foi zezé? 
- não, senhora! 
- foi didi? 
- eu não! 
- quem foi então?! 
- foi...foi... 
foi valsiba, mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 130). 

Ao lembrarmos que Benjamin (2002) diz que o brinquedo é condicionado pela 

cultura econômica, entendemos a razão de não encontrarmos nos poemas de 

Azulejos brinquedos tecnicamente elaborados, apenas os mais simples. Isso não quer 

dizer, em nossa interpretação, que esses brinquedos não fizessem parte da rotina de 

outras crianças advindas de famílias com maior poder econômico, afinal de contas, 

qual criança não empinava papagaio, jogava pião ou bolas de gude nas décadas de 

1920 e 1930? 

Lembramos também que o ato de brincar da criança está diretamente 

relacionado à imitação de gestos e atos dos adultos, conforme nos diz Benjamin 

(2002, p.100). Vejamos como se dá a representação do mundo adulto na perspectiva 

da brincadeira das crianças em Azulejos: 

josé, 
valsiba agora não é mais tua mãe!... 
eu quem sou tua mãe, mãe de valsiba e de didi... 
- agora didi fica ali, de castigo, de joelho, 
porque chamou “diabo”, chupa o dedo... 
e tirou o derreissó, 
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porque é muito feio tirar as coisas sem pedir 
e josé, porque é muito pedichão! 
aí, valsiba vem pedir pra te tirar do castigo, 
para brincar com ela... (MORAIS FILHO, 2013, p. 71). 

Notamos que a representação das relações familiares e dos costumes se 

transportam para cá: o ato de punir está retratado na criança que finge ser a mãe que 

coloca de castigo Didi e José. O primeiro por ter empregado a palavra “diabo”, por 

chupar dedo e por pegar um doce sem permissão; o segundo fica de castigo porque 

pede muito (“é pedichão”). E a boneca Valsiba participa como um ser personificado, 

que pede para tirar José do castigo. Neste poema não conseguimos identificar quem 

poderia ser o eu lírico que dá todas essas coordenadas da brincadeira, mas cremos 

ser possivelmente uma criança do mesmo grupo de colegas de José. 

Destacamos neste mesmo poema a referência ao doce chamado “derreissó”, 

que na verdade se escreve “derressol” e que possui uma etimologia interessante no 

contexto maranhense. É um doce feito de mel de cana e de coco ralado que ficou com 

esta denominação devido à forma falada pelos pregoeiros (vendedores ambulantes, 

de rua). Era assim que esses vendedores gritavam nas ruas de São Luís, a fim de 

vender o doce: “dez réis só!”, ou seja, esse era o preço do tablete da guloseima, muito 

apreciada por todos. (VIEIRA FILHO, 1979, p. 47). 

Outro momento em que percebemos uma representação do mundo dos adultos 

está aqui, inclusive com direito a separação de atividade dos gêneros masculino e 

feminino, já que é demonstrado que os meninos podem tocar corneta, brincar de ser 

soldado e empunhar espingarda; já as meninas não podem (“isto é brinquedo de 

homem, menina!”): 

zé chagas toca corneta e massico leva... 
não!... 
massico toca tambor. 
alfredo e didi levam as espingardas, 
e eu...sou o capitão! 
- e eu, josé? 
- isto é brinquedo de homem, menina!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 153). 

A percepção da passagem do tempo é representada pela ótica da criança, que 

parece não entender muito bem como se dá ou quanto dura o tempo das coisas. A 

fala do sujeito poético criança nos faz entender que ele percebe os atos com base no 

tempo presente, em que este passa lentamente. No poema abaixo percebemos essa 
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percepção do tempo enquanto mudança, com uma mistura de inquietação e 

ansiedade, pois na mente da criança o amanhã nunca chega: 

mamãe,  
quando eu cresço? 
- já lhe disse que está crescendo! 
- e como todo dia estou do mesmo tamanho? (MORAIS FILHO, 2013, p. 104). 

O relógio, enquanto objeto representante dos tempos modernos, metaforiza a 

tentativa de entender o tempo, sob a perspectiva da criança, da passagem para a 

idade adulta. A seguir, na fala do sujeito poético criança, entendemos que 

implicitamente ele questiona o atraso dos adultos, já que são eles que usam relógio; 

se usam, por que se atrasam? 

não sei pra que essa gente tem relógio!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 58). 

Também representando os tempos modernos e a ideia do tempo – no caso a 

rapidez – é o automóvel que se associa à percepção do eu lírico: de que as casas 

estão se movimentando. Na verdade, o que se movimenta é o próprio automóvel: 

mamãe, 
as casas estão correndo! 
olhe, mamãe! 
- não são as casas, meu filho, é o automóvel! (MORAIS FILHO, 2013, p. 162). 

A imagem da cidade que se apresenta ao sujeito poético criança traduz toda a 

velocidade de movimento que o olhar consegue acompanhar. Esse olhar para a 

cidade de um ângulo mais ingênuo possibilita que a criança também “brinque” com o 

ambiente à sua volta. “Brincar” com os elementos da modernidade citadina permite 

relativizar a força e a dureza que eles imprimem no homem moderno. É o que 

percebemos neste outro poema de Azulejos: 

mamãe, 
por que o galo da igreja não canta? 
- porque é de ferro, meu filho! 
- mas ele devia cantar, mamãe, porque ele é galo! (MORAIS FILHO, 2013, p. 
41). 

No entendimento da criança, a imagem do galo remete ao animal que canta de 

manhã, e não àquela figura estanque, sem vida e de ferro localizada no topo da igreja. 
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Em outro momento poético, percebemos como o ato de vestir a criança como 

mini adulto – colocar o paletó – pode representar uma forma de aproximá-lo do futuro: 

que é tornar-se adulto. Mas o relógio também metaforiza esse ato, além de expressar 

um símbolo de status social e poder econômico. Interpretamos que mostrar o relógio, 

para o sujeito poético, é mais importante do que usar o paletó para exibir-se à 

sociedade: 

...mamãe, 
eu não quero o paletó! 
- meu filho não quer ser grande?! 
...e então!... 
- mas eu não quero. 
- por quê? 
- o relógio não aparece, mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 111). 

Por fim, sonhar em ser adulto revela como a criança se projeta para o futuro. 

Neste poema, o sujeito poético conta ter sonhado que era adulto (“tinha calça 

comprida, gravata e chapéu na cabeça”) mas seu modelo de adulto revela-se na figura 

do pai ou de um irmão mais velho (“Ápio”): 

mamãe, 
eu sonhei que já era grande... 
do tamanho de ápio!... 
eu tinha calça comprida...gravata... 
e um chapéu na cabeça como papai!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 127). 

 
3.4 A infância também reside em comer, beber e compartilhar  

 

Benjamin (2013, p.155) lembra de alguns momentos de sua infância em que 

“descobre” que existem, para além de seu mundo burguês, mendigos, prostitutas e 

gente pobre. Ele diz que passou anos de sua infância num bairro “de gente rica, sem 

saber da existência dos outros”, achando que os pobres só existiam enquanto 

pedintes. Mas a pobreza se revelou mais tarde à ele na forma de trabalho “mal pago 

e aviltante”, em que ele não se achou suficientemente valorizado por ter produzido e 

distribuído folhetos sem que ninguém desse atenção. 

Sobre os mendigos, Benjamin (2013) também lembra que todas as religiões 

tiveram grande respeito a eles, porque são a prova de que o espírito e a regra, as 

consequências e o princípio falham vergonhosamente numa coisa tão singela e banal 
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quanto sagrada e vivificante como era a esmola. Um instante poético, revelado em 

uma linguagem fática e rotineira já demonstra que o outro – nesse caso, a mendiga – 

existe e é respeitada: 

bom dia, dona mendiga! (MORAIS FILHO, 2013, p. 117). 

O ato de compartilhar com pessoas mais necessitadas parece ser algo inerente 

à educação familiar dada ao sujeito poético, sendo representada com humor na 

situação abaixo, pois a criança confunde um mendigo com Papai Noel: 

...não é, meu filho! 
é um pobre coitado, que não tem nada pra comer! 
diga à mãe nã que mande um pão para o velhinho, vá! 
- mãe nã, um pão pra papai noel 
que está com fome, lá na porta da rua! (MORAIS FILHO, 2013, p. 132). 

É como nos diz Benjamin (2013): quando se oferece alguma coisa para comer 

e beber nivelam-se e unem-se as pessoas. O importante não é a conversa em volta 

da mesa, mas sim repartir e dar. Percebemos que as situações que envolvem comida 

em Azulejos estão revestidas de ressignificações: 

...chame seu pai debaixo da mesa, 
que ele vem logo!... 
assim, meu filho, três vezes: 
“papai, venha almoçar”! (MORAIS FILHO, 2013, p. 30). 

No poema acima, interpretamos que a fala é da mãe para com o filho. Essa fala 

revela um costume nas famílias de antigamente: almoçar quando o pai – 

representando a figura de provedor da casa – estivesse também à mesa. Mas o ato 

de almoçar / se reunir para comer em torno de uma mesa reflete a importância que a 

comida tem, de não apenas saciar a fome mas saber que ela só tem sentido se 

partilhada com as pessoas queridas. É o que observamos abaixo: 

...e mamãe também não come? 
 - coma, meu filho, que passa a fome de sua mãe. (MORAIS FILHO, 2013, p. 
154). 

Nesse poema, a criança percebe que come mas a mãe não. Talvez ela não 

compreenda as dificuldades econômicas pelas quais passam a família. Nesse outro 

momento, nem a criança come e por isso faz conjecturas – associa à morte de papai 
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do céu o fato de não ter comida em casa. A explicação religiosa que a criança dá a 

esse fato, demonstra um reflexo da educação dada pela mãe: 

mamãe, 
a gente não comeu hoje, 
foi porque papai do céu morreu?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 68). 

Ao pensarmos em comida, lembramos que este se constitui um elemento de 

resgate da cultura maranhense, se revestindo em fragmentos da infância ao aparecer 

em vários momentos de Azulejos: 

ah! se eu fosse seu josé!... 
se eu fosse seu josé, 
não vendia o camarão... e nem os bombons 
que ele tem lá na quitanda dele!... 
eu comia era tudinho!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 65). 

O humor do poema consiste em dois fatos: no pensamento da criança em não 

entender a razão de seu José não cair em tentação: como é possível vender e não 

comer tantas coisas gostosas? E na espontaneidade da linguagem empregada pelo 

sujeito lírico criança: “eu comia era tudinho!”. Percebemos que este sujeito coloca em 

um patamar de igualdade tanto o camarão quanto o doce, o que revela que o camarão 

possui tanta importância quanto o bombom na preferência alimentar.  

O camarão é um elemento particular e onipresente na culinária da cidade de 

São Luís, que é uma ilha, e está presente, por exemplo, no famoso arroz de cuxá, 

prato este celebrado em verso pelo escritor maranhense Artur Azevedo, saudoso de 

sua terra. Trazemos a seguir uma estrofe do poema de Azevedo que tem o título 

sugestivo de “Elegia do arroz de cuxá”: 

Eu tenho muitas saudades 
Da minha terra querida... 
Onde atravessei a vida 
O melhor tempo foi lá. 
E os sonhos da adolescência; 
Mas...choro com mais frequência 
O meu arroz de cuxá. [...]. (CORREA, 2001, p. 370). 

O arroz de cuxá é um prato típico maranhense que tem como ingredientes a 

vinagreira, o gergelim, a farinha seca e o camarão. (NERES; BARROS, 2011). 

Em prosa, quem também é saudoso do Maranhão e o lembra por meio da 

comida, celebrada na infância e na adolescência, é o autor Graça Aranha, em seu 
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romance autobiográfico O meu próprio romance, escrito em seus últimos anos de vida, 

entre 1929 e 1931, como nos lembra Moraes (1996). Aqui não tem o cuxá nem o 

camarão como lembrança, mas não deixamos de perceber a referência à fartura de 

comida presente na mesa das classes mais abastadas: as crianças tomavam mingau 

de milho ou de arroz no jantar; e quando se ia para o sítio, comia-se castanha assada, 

caju, manga, goiaba, bolos-podres, manuês, canjicas e pamonhas, que se 

intercalavam nos almoços e jantares em que eram servidos peixadas, galinhas ao 

molho pardo, leitões assados, perus recheados, pacas e cutias. (MORAES, 1996). 

É como nos diz Corrêa (2001) sobre esses hábitos alimentares no Maranhão: 

viver era comer. E mesmo advindo de família humilde, o sujeito poético de Azulejos, 

como percebemos nos poemas trazidos anteriormente, faz referência a comida, ou à 

falta dela, como sendo um elemento cultural e inerente a seu cotidiano.  

No poema abaixo os nomes das comidas aparecem em sentido figurado. 

Novamente em formato de quadrinha, só que composta apenas em dois versos, a 

linguagem popular faz uso do vocabulário de comida como expressão cultural: 

- êh! polícia fobó, 
macaxeira, mocotó! (MORAIS FILHO, 2013, p. 136). 

“Fobó” significa alguém reles, de qualidade inferior; “macaxeira” aqui refere-se 

ao membro viril masculino; e “mocotó”, longe de ser a comida, aqui se refere a um 

instrumento em forma de remo usado por quem conduzia criminosos. (VIEIRA FILHO, 

1979). As crianças diziam esses versinhos pejorativos quando viam um policial de 

baixa patente prender alguém que cometeu um crime pequeno. 

Mas não podemos deixar de falar, ainda que brevemente, da macaxeira, 

também chamada mandioca ou aipim. Corrêa (2001) lembra que a mandioca não fazia 

parte do banquete maranhense. No entanto lembra que o médico Nina Rodrigues 

publica um estudo em 1888 intitulado A nova agricultura e o regime alimentar do Norte: 

a farinha de mandioca, no qual revela que o povo maranhense – leia- se as pessoas 

que não pertenciam à elite - tinha o hábito de comer mais juçara (conhecido também 

como açaí) com farinha d’água do que arroz de cuxá com peixe-pedra e torta de 

camarão. 

Aliás o peixe, que também faz parte da culinária maranhense, aparece em uma 

metaforização surpreendente em Azulejos: 
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a noite comeu a lua  
e só deixou o espinhaço! (MORAIS FILHO, 2013, p. 169). 

A lua é um elemento da natureza que aparece de forma recorrente várias vezes 

na obra; aqui aparece associada à noite como tendo sido engolida por esta, restando 

apenas um “espinhaço” ou resquício de seu formato. Interpretamos que o sujeito 

poético enxerga a lua na fase minguante como sendo esse “espinhaço”. 

Ainda relacionando a infância à comida, lembramos que Azulejos traz a ideia 

de doçura, que se metaforiza em comidas doces, feitas em ocasiões especiais, como 

aniversários, ou proibidas de serem tocadas / comidas em excesso pelas crianças. 

Temos como exemplo os seguintes poemas: 

...mentira! 
eu não comi nadinha! 
eu só tirei o ‘pé-de-moleque’, mamãe! 
meu filho que comeu o ‘pé-de-moleque’, heim! 
[...]. 

 
...não, zezé, meu aniversário ainda não passou!... 
- já sim, josé! 
- mamãe não fez meu bolo!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 50 e 159). 

No primeiro poema, o sujeito poético mente que não come algo, apenas o pé-

de-moleque. Este é um doce típico da doçaria maranhense que segundo Vieira Filho 

(1979) é feito com farinha d´água, açúcar e banha de porco, mas que também pode 

levar outros ingredientes como castanha de caju, ovos e coco. No segundo poema, o 

bolo metaforiza uma passagem de tempo – sem ele, a criança não sabe que fez 

aniversário, ou seja, que mais um ano se passou (“mamãe não fez meu bolo!...”).  

Nos poemas abaixo, a imagem dos doces parece estar diretamente relacionada 

à afetividade (à mãe, no primeiro poema) e ao esquecimento (no caso do nome da 

menina loira, mas não do gesto dela dar o doce): 

...ah! meu filho, eu me esqueci!... 
mas amanhã, eu trago seu bombom... (MORAIS FILHO, 2013, p. 13). 
 
mamãe 
aí eu digo que não quero o doce... 
e diz ela que se zanga comigo... 
ela é tão boazinha! 
e eu gosto tanto dela!... 
- e o nome desta sua colega? 
- é, é... 
eu não sei mamãe!.... 
é uma menina loira! (MORAIS FILHO, 2013, p. 139). 
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No primeiro poema, o ato da mãe de “esquecer” de trazer o bombom muito 

provavelmente se justifica pela falta de dinheiro para comprá-lo ou porque era 

desnecessário, já que excesso de doces pode ser prejudicial à criança. Já no segundo 

poema interpretamos que o doce representa o ato de aproximação de uma menina 

loira para com o sujeito poético criança; ela insiste em dar o doce como prova de sua 

generosidade, para demonstrar que se importa com o outro. Mas aqui também reside 

o esquecimento, mesmo que de forma involuntária, permanecendo apenas o que 

restou de mais indicativo na figura da menina: o fato de ela ser loira e “boazinha”, pois 

dá doces ao menino. 

 

3.5 A infância, o trabalho e a percepção do dinheiro. 

 

O dinheiro, enquanto objeto de necessidade para compra de artigos úteis – 

como um sapato – ou nem tão útil – como um brinquedo – aparece algumas vezes 

nos poemas de Azulejos, em forma de diálogos. Desde criança o sujeito poético 

entende que existem relações de compra, mas não entende a diferença entre aquilo 

que se deseja e aquilo que é necessário, haja vista que tem origem humilde. 

Entendemos que, no poema abaixo, o menino parece não saber quanto custa um 

brinquedo; por isso, ao se deparar com tantos, pede-os todos à mãe: 

mamãe, 
compra esse brinquedo pra mim! 
compra, mamãe! 
....é aquele! 
e aquele!..é...é!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 17). 

Já neste outro poema, o sujeito poético sente a necessidade de tocar no 

dinheiro, aqui nominado popularmente como “tostão”, porém como é de costume, e é 

o que a mãe lhe diz, “criança não pega em dinheiro que faz mal”. Podemos interpretar 

esta expressão como a intenção da mãe de postergar o máximo possível esse contato 

da criança com o mundo adulto, no qual as relações sociais se estabelecem em torno 

do vil metal: 

mamãe, 
me dá um tostão! 
- criança não pega em dinheiro, que faz mal... (MORAIS FILHO, 2013, p. 25). 
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Nos poemas seguintes, o dinheiro ganho está atrelado ao trabalho, que 

consequentemente atrela-se à figura do pai e não da mãe. A imagem do pai em 

Azulejos encontra-se sempre relacionada àquele que é o provedor da casa, que sai 

todo dia para trabalhar, independente se o dinheiro ganho é suficiente ou não. Cabe 

à mãe explicar à criança como funcionam essas relações sociais mais práticas, 

atuando como mediadora.  

Percebemos que o poema abaixo retrata qual é a função do pai para esta 

família: trabalhar e ganhar “tostão” para comprar as coisas para a esposa e os filhos. 

Mas quem explica esta função ao menino é sua mãe; é ela quem explica também o 

que significa “trabalhar”. No entanto, o pensamento da criança se volta, de repente, 

para um outro ensinamento da mãe – de que o sustento da família provém de papai 

do céu; daí o humor presente no último verso:  

mamãe, 
por que papai sai todo dia de casa?! 
- porque seu pai vai trabalhar... 
- trabalhar?! 
- sim, meu filho! 
trabalhando que ele ganha uma porção de ‘tostão’!... 
e com esse tostão que seu pai ganha ele compra as coisas pra sua mãe, meu 
filho e seus irmãos!... 
- e não é papai do céu que dá tudo pra gente, mamãe? (MORAIS FILHO, 
2013, p. 108). 

Neste outro poema, a mãe atua novamente como a pessoa que intermedia as 

explicações sobre o valor do dinheiro. Sua figura é lembrada em um diálogo entre o 

sujeito poético e um amiguinho. Aquele que ganha o dinheiro – no caso o pai – e a 

aquisição de algo, que aqui entendemos ser um brinquedo, é explicado a partir do 

discurso da mãe. Ou seja: a criança entende que não tem o brinquedo naquele 

momento, mas que depois vai ganhar um ainda melhor e mais bonito: 

mamãe disse, vavá, 
que papai não tem dinheiro agora, 
mas que ele vai me dar um bonito como quê!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 
125). 

Ressaltamos aqui também o emprego da expressão maranhense “como quê”, 

que apesar de aparentar uma função comparativa, transmite a ideia de intensidade, 

ou seja, muito, bastante. (NERES; BARROS, 2011). 
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No poema abaixo, a chegada da época do Natal se reflete de duas formas: na 

linguagem da criança – “quando jesus nasce pra gente” – e na ideia da compra de um 

brinquedo. No entendimento do sujeito poético, o Natal representa a época certa de 

ganhar presentes, mas muito provavelmente essa ideia vem da mãe; a ela poderia ser 

atribuída a ideia de ter dito antes à criança que o momento de ganhar presentes é o 

Natal:  

mamãe, 
quando jesus nasce pra gente 
pra eu poder ganhar brinquedo? (MORAIS FILHO, 2013, p. 170). 

A condição social do sujeito poético, humilde, está metaforizada a seguir na 

figura do sapato: se ele não tem, como irá para a escola? E quando o tem, terá que 

usá-lo para sempre? 

êta, zé chagas! 
eu não vou na aula!... 
- por quê? 
- eu não tenho sapato! [...]. 
 
...e de hoje em diante, 
não tire mais o sapato dos pés!... 
- mamãe, agora eu só me banho de sapato?!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 52 
e 66). 

Percebemos que em ambos poemas existe um tom de humor acerca do 

pensamento conclusivo do sujeito poético criança. De forma ingênua, ele repassa um 

ideal de valorização social: o uso do sapato. Para se ir à escola, devia-se ir calçado; 

em casa, como parece ser transmitido no segundo poema, devia-se estar calçado. 

Mas também entendemos que, aqui, a mensagem passada no poema tem um fundo 

moral: ter um sapato era algo caro, por isso importante; daí a ordem da mãe, que 

implicitamente ensina ao filho que ter um sapato (“não tire mais o sapato dos pés!”) 

devia ser valorizado. 

 

3.6 A infância em meio à presença da morte 

 

Falar sobre a morte parece ser uma espécie de tabu ou assunto proibido entre 

os adultos em relação às crianças, existindo até um certo consenso de que a morte 

não seja assunto para elas. No entanto, no mundo das histórias infantis alguns autores 
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se permitiram trazer em imagens e discursos de personagens essa temática para as 

crianças. Um exemplo disso é o autor dinamarquês Andersen (2000) e seu conto 

infantil A pequena vendedora. 

Esta história infantil narra a morte de uma menina em uma noite de inverno 

rigoroso, às vésperas do Ano Novo. Por não ter conseguido vender nada naquele dia, 

ela não se atreve a voltar para sua casa, pois sabe que o pai irá castigá-la. Desta 

forma, prefere encolher-se ao canto de uma casa, na rua, e acender os poucos 

fósforos que lhe restam para se aquecer. À luz desses fósforos, ela esquece da fome 

e do frio e delira com imagens de fartura – o pato assado; de beleza – a árvore de 

Natal; e de amor – a figura da avó morta, a única que lhe queria bem. É por meio 

dessas imagens que percebemos, gradualmente, a morte da criança, por frio e fome. 

(ANDERSEN, 2000). 

Parece-nos que questionar a morte para entendê-la seja algo natural, tanto 

para adultos quanto para crianças. No poema abaixo o sujeito poético criança não 

entende o termo “morreu”, usado pela mãe naturalmente para explicar a razão de não 

sabermos onde está a mãe do “pequeno de defronte”. O entendimento ingênuo do eu 

lírico parece não entender que uma criança pode não ter mãe; do contrário, quem 

cuidará dela?  

 

mamãe,  
por que o pequeno de defronte não tem mãe? 
- porque, meu filho, a mãe dele morreu. 
- morreu?! 
o que é morreu?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 31). 

Notamos que o universo infantil é dado a algumas crueldades. Pensamos que, 

por não entender bem o que significa a morte, o sujeito lírico encontra essa forma de 

atacar seu rival, o “pequeno de defronte”. De posse da informação de que ele não tem 

mãe, o sujeito poético o provoca, gozando deste fato de forma mórbida. No entanto, 

entendemos que ele não sabe do real teor de sua fala: 

fiau!...fiau!...pequeno de defronte! 
tu não tens mãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 35). 



71 
 

Linguísticamente destacamos que o emprego da palavra “pequeno” é muito 

comum no linguajar coloquial maranhense. “Pequeno (a)” é um termo utilizado como 

sinônimo de menino, criança ou pessoa desagradável. (NERES; BARROS, 2011). 

Já no poema a seguir, a religiosidade é evocada como forma de explicação da 

morte. A criança associa a presença da morte aos anjos, tão falado pela mãe em 

outros momentos poéticos de Azulejos. Para se referir à morte de forma suave, o 

poema resgata o uso de uma expressão bem popular: ao invés de dizer que o menino 

morreu, a criança diz que ele foi brincar com os anjos. Mas é justamente aí, no uso do 

termo “brincar”, que a criança não consegue associar a imagem do que vê – um 

menino deitado num caixão – com o ato de brincar, e questiona por não compreender 

a associação de dois sentimentos tão díspares quanto a alegria de brincar e a morte: 

mamãe, 
e por que o menino vai brincar com os anjos 
deitado num caixão comprido? (MORAIS FILHO, 2013, p. 103). 

Entendemos que existe um eufemismo quando se usa a expressão “brincar 

com os anjos”, por ser tratar da morte de uma criança. O adulto usa esse termo para 

não dizer que a criança “está morta” para o eu lírico. Mas essa expressão também 

indica que a criança que morreu foi para junto de seus semelhantes. Nesse sentido, 

relembramos do que comenta Benjamin (2013, p. 61) a respeito do termo latino “ad 

plures ire”: significa “ir para junto dos que são muitos”, ou seja, morrer. No caso do 

poema, a criança foi para junto dos anjos. 

Em outro poema percebemos a vontade em se explicar a ocorrência da morte. 

O sujeito poético questiona para onde a criança vai depois que morre e a mãe lhe 

responde que vai para o céu. Porém aqui percebemos a interferência de um discurso 

mais pragmático e adulto no mundo infantil: outro adulto – mãe Nã – usa o termo 

“enterrar”, que a criança havia escutado antes e contesta a mãe em sua explicação 

religiosa e moral, até porque esta diz que só as crianças obedientes é que vão para o 

céu. Ou seja: por meio de mãe Nã, a criança descobre que todos que morrem são 

enterrados, crianças ou adultos: 

mamãe, 
que criança, quando morre, vai para o céu? 
- vai, meu filho! 
mas só as crianças obedientes e... 
- qui nada!... 
mãe nã disse que enterram a gente! (MORAIS FILHO, 2013, p. 109). 
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No poema abaixo, encontramos mais uma tentativa de se explicar a deia de 

morte. O sujeito poético revela que naquele dia não se brinca pois “papai do céu 

morreu”; ou seja, no dia de Natal não se brinca, “não se grita, não se pula”. 

Provavelmente a veiculação dessa ideia reside no próprio discurso materno, que 

enxerga na religiosidade uma forma de explicar essa questão tão delicada, que é a 

morte, para seu filho: 

massico, 
mamãe disse que hoje não se grita...não se pula...e... 
- por quê?! 
- porque papai do céu morreu!... 
- nem papagaio a gente brinca?... 
- que nem papagaio!... 
que nadinha! 
- papai do céu morreu  
só pra não deixar a gente brincar!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 115). 

Mesmo falando de morte, a linguagem utilizada acima é bem-humorada pois as 

crianças veem como empecilho a morte de papai do céu para realizar suas 

brincadeiras, inclusive empinar papagaio. Parece-nos que a fala de Massico – “papai 

do céu morreu só pra não deixar a gente brincar” – revela novamente uma morbidez, 

talvez por não entender bem o que representa o dia em que Jesus morreu ou mesmo 

o que é a morte, assim como a fala de José em outro poema que destacamos no início 

deste tópico, em que ele provoca o “pequeno de defronte” dizendo que este não tem 

mãe. 

Aqui, o sujeito poético fala que a boneca Valsiba morreu. Podemos interpretar 

que, quando ele usa o termo “morreu”, está metaforizando que a boneca não existe 

mais, por não encontrá-la; ou também para indicar que a boneca “quebrou” e que não 

serve mais para brincar: 

valsiba morreu!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 147). 

Já no trecho deste outro poema, a ideia de morte associa-se ao ato de brincar, 

revelando-se como algo, de certa forma, natural: as crianças brincam de “enterro”. O 

sujeito poético enterra a boneca Valsiba e depois não a encontra mais; sendo assim, 

questiona para onde ela foi levada, ao que a mãe responde que foi Jesus pois Ele 

ficou com pena da boneca estar ali, num buraco, sozinha. A singeleza na explicação 

de morte, enterro e desaparecimento cabe à mãe; mesmo assim notamos como a 
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morte está presente na infância, como algo que faz parte do cotidiano e das 

brincadeiras, mesmo as crianças não entendendo muito bem a extensão de seu 

significado: 

[...] olhe, a gente estava brincando de “enterro”...e valsiba 
ficou enterrada lá no quintal!!!... 
depois zezé foi buscar valsiba  
pra brincar outra vez com a gente 
e ela não estava mais no buraco! 
aí, raimunda disse assim pra zezé: 
- “jesus levou!” 
- ah! sim, meu filho, 
porque jesus ficou com pena dela. 
sozinha...coitadinha, lá no buraco!... 
- e pra onde jesus levou valsiba? 
- para o céu, meu filho!... 
mas valsiba não é dele...é de zezé...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 142). 

 

3.7 A infância e os ensinamentos morais. 

 

Vários poemas em Azulejos refletem a importância da construção do caráter e 

da formação moral da criança, processo em que consta a influência permanente da 

mãe. As lições passadas à criança, que tem o intuito de formar a moral, se confundem 

com o saber popular e a religião, que também formas de educar e prevenir futuros 

desvios de moral e caráter.  

Lembramos a partir das ideias de Corso e Corso (2006) que a contação de 

histórias e fábulas para crianças é um antigo recurso pedagógico usado justamente 

para este fim. Ilustrando situações simples, do cotidiano, envolvendo muitas vezes 

animais, seres inanimados que se personificavam ou seres maravilhosos (como fadas, 

duendes e mágicos), as histórias infantis pretendiam que as crianças assimilassem 

lições da sociedade a que pertenciam a fim de adquirir bons princípios.  

E que lições de moral eram essas? Temos como exemplo a obediência e o 

respeito aos adultos, a conquista de seu próprio espaço na sociedade por meio do 

trabalho honesto e não da esperteza, o cuidado com as consequências que mentiras 

poderiam trazer, o cuidado que se deve ter com as más companhias, dentre outras 

lições. 

Conseguimos observar, a seguir, um destes ensinamentos passados pela mãe 

ao filho, que é como se dirigir aos mais velhos. No entanto, a ingenuidade do sujeito 

poético – que também evoca o humor – se reflete ao perguntar se ele tem que chamar 
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assim os irmãos mais velhos também, porque se for, ele levará um “cascudo”. 

Entendemos que o pensamento da criança generaliza todos os adultos, a quem deve 

chamar de “senhor” ou “senhora”, já que a mãe também usa um termo que generaliza: 

“os mais velhos” e “a uma pessoa maior”: 

...e respeite, meu filho, os mais velhos... 
a uma pessoa maior se chama: 
senhor, se é homem, senhora ou dona, se é mulher, já sabe? 
- então, mamãe, eu tenho de dizer assim: 
- senhor ápio, senhor paulo, senhor joão?! 
eu, não! 
eles me dão ‘cascudo’... (MORAIS FILHO, 2013, p. 64). 

Nos dois poemas abaixo, ainda por meio de uma linguagem mais generalista, 

encontramos novamente a mãe enquanto sujeito poético usando um discurso que 

interpretamos como repetitivo mas educador: 

...isso não se diz, meu filho!...  
[...] 

 

...isso não se faz, meu filho!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 56 e 61). 

Em outro momento, percebemos uma demonstração da religiosidade com o 

intuito de edificar e construir o caráter da criança. No entanto, o discurso da mãe, que 

reza para que o filho seja “bom filho, bom amigo e bom cristão”, pode ser lido aqui 

também como uma crítica aos costumes sociais: 

mamãe, 
por que a senhora reza? 
- é para meu filho ser  
bom filho, bom amigo e bom cristão... (MORAIS FILHO, 2013, p. 60). 

Nos dois poemas que seguem percebemos que o ato de tomar benção, por 

exemplo, é algo tipicamente cultural e que se ensina desde cedo à criança; de tanto 

repetir o ato, este transforma-se em algo inerente à própria educação infantil, repetida 

no ambiente doméstico e externo também: 

mamãe,  
lá vem nossa senhora! 
ali!... 
- é uma freira, meu filho!... 
não é, mamãe!  
vou já tomar benção pra ela! 
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a benção, dona nossa senhora! [...] 

a benção, mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 14 e 79). 

Notamos que a criança já absorveu inteiramente a ideia que se tem de pedir a 

benção como sinal de respeito aos mais velhos; se a criança pede a benção à freira, 

confundindo-a com Nossa Senhora, é porque coloca-a no mesmo patamar de 

importância e respeito que a própria mãe. 

Mas há momentos em que corrigir desvios e desobediências de forma mais 

séria também são necessários. O poema abaixo demonstra um exemplo desses 

momentos, no qual a criança é colocada de castigo pela mãe: 

não está de castigo? 
- estou, mamãe! 
- e como já está aqui a brincar? 
- eu me esqueci, mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 82). 

É interessante perceber novamente que a percepção do tempo para a criança 

é totalmente diferente do que é para o adulto. O fato de o sujeito poético não ter a 

noção de quanto tempo deverá ficar de castigo faz com que ele se esqueça, e aí reside 

o humor do poema. 

Neste outro momento, utiliza-se o termo maranhense “ralhar”, que significa dar 

bronca em alguém ou reclamar. (NERES; BARROS, 2011). E observamos ainda que 

ralhar e chamar a atenção também são formas de educar, muito embora em nossa 

leitura o sujeito poético se manifeste de forma inocente e irônica ao mesmo tempo, 

afirmando que não sabe a razão da mãe brigar com ele: 

por que mamãe ralha com a gente? 
eu não faço nadinha!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 92) 

Entendemos que, no processo de educação, as correções são necessárias e 

estão presentes no cotidiano do sujeito poético criança. Algumas vezes a mãe se 

demonstra de fato zangada, e pela fala do eu lírico criança, percebemos que há um 

castigo físico (“ai!...ai!...):  

ai!...ai!... 
eu não faço mais, mamãezinha!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 145). 
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Aqui, a mãe briga ao ver o filho reaparecer sujo depois de tê-lo procurado muito. 

Aqui compreendemos novamente uma fala com mistura de inocência e ironia do eu 

lírico criança, que aproveitou que a mãe disse que “saísse de sua vista” para, 

provavelmente, ir brincar na rua: 

...todo sujo!... 
ande, vá limpar-se! 
já o procurei por aí tudo!... 
- mamãe não disse que eu saísse da sua vista?!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 
120). 

No poema abaixo percebemos a rara manifestação do que acreditamos ser a 

fala do pai enquanto sujeito poético direcionado à mãe; ele a critica ao constatar que 

ela se arrepende rapidamente de ter aplicado o castigo à criança, compensando os 

castigos com carinhos: 

...a criança ainda está chorando 
e já o beijas...e já o abraças!... 
assim não adianta corrigi-lo!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 53) 

Em outro momento, notamos que a mãe se vale do afeto que o filho lhe tem 

para induzi-lo a cumprir com seus deveres da escola: 

quem gosta mais da mamãe? 
- eu!!! 
- então, vá estudar a lição!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 105). 

O sujeito poético representado no poema abaixo pela figura da mãe “ralha” com 

o filho ao vê-lo todo “agatanhado”, ou seja, arranhado, atitude que deixa implícito que 

não era a primeira vez que o menino brigava com o “pequeno de defronte”: 

 ...já lhe disse que não lhe quero brigando na rua!... 
é moleque? 
todo agatanhado!... 
- mas foi o pequeno de defronte que me inticou... [...]. (MORAIS FILHO, 2013, 
p. 133). 

Destacamos também no poema acima o uso do verbo “inticar”, bem 

maranhense, cujo significado é “arrumar confusão com alguém.” (NERES; BARROS, 

2011, p. 50). Este verbo aparece também ao longo de outros poemas de Azulejos. 
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No poema abaixo, temos a leitura de que a mãe, ao tentar educar o filho 

comparando-o ao comportamento “modelo” de outro menino, obtém uma recusa como 

resposta. Ao responder “eu quero ser como eu sou”, o sujeito poético criança sugere 

expressar um sentimento de individualidade, de querer ser como é pois possui sua 

própria personalidade: 

seja, meu filho, como esse menino!... 
- eu não, mamãe, 
eu quero ser como eu sou! (MORAIS FILHO, 2013, p. 167). 

E aqui, ainda na perspectiva de “querer ser como é”, o sujeito poético criança 

quer ser outra coisa quando crescer (“doutor”). Mesmo sem saber o que “doutor” 

significa, pensamos que a criança já entende que, na sociedade, ser chamado de 

“doutor” representa um certo diferencial. Por isso ele não quer ser padre, conforme o 

pensamento da mãe: 

...e meu filho vai ser padre. 
- não, mamãe, quero ser é doutor! 
- sim, meu fi... 
- e mamãe? 
mamãe vai ser...vai ser...vai ser...vai ser... 
eu não sei, mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 113). 

Ao entendermos que função de educar a criança se alterna em momentos de 

rudeza e momentos de suavidade, protagonizados pelo pai e pela mãe, relembramos 

a história de Pinóquio, que traz a imagem da criança que erra muitas vezes apesar 

dos ensinamentos que lhe são dados pelo pai, Gepetto, e pela Fada Azul, que assume 

a figura materna. Corso e Corso (2006) dizem que a missão desta fada é demonstrar 

a capacidade de perdão. Ela educa de forma rude – como quando deixa Pinóquio 

gritando uma noite inteira por alimento e agasalho – mas também educa pelo amor, 

perdoando o boneco em outros momentos, compensando assim, o vínculo abalado 

pela aspereza que a colocação de limites requer. 

Em Azulejos, percebemos na figura paterna mais impaciência e rudeza para 

com o sujeito poético criança. Neste poema, quando o filho lhe dá um presente, ele 

logo questiona, demonstrando mais praticidade, como estão as notas no boletim: 

...bonito presente! 
mas eu quero saber é a nota!... 
- a nota? 
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o presente que ganhei, papai! (MORAIS FILHO, 2013, p. 171). 

Já a mãe reflete as alternâncias referidas anteriormente, mostrando-se às 

vezes dura e às vezes, amorosa, porém na maior parte das vezes ela educa pelo 

amor, por meio da conversa. O poema abaixo revela uma dessas conversas, cujo 

tema central é a briga de rua – ação que percebemos repetidamente em vários 

poemas de Azulejos, protagonizados entre o sujeito poético e o “pequeno de defronte”: 

...e o meu filho gosta de mamãe? 
- gosto, sim, senhora! 
- então vou pedir-lhe uma coisa... 
meu filho faz? 
- faço, mamãe! 
o que é, mamãe? 
- espere!... 
se meu filho fizer o que vou lhe pedir, 
gosta mesmo de sua mãe... 
vou dizer: é não brigar na rua! 
a briga, filho, só traz inimizade e destruição... 
a paz só traz amizade e alegria... 
o que aconteceu com os galos de ápio e de joão?... 
um morreu e o outro ficou cego! 
por quê? 
porque brigaram, não foi? 
se o provocarem, meu filho diz: 
“- vou dizer pra tua mãe!...” 
e o meu filho também não provoque, ouviu? 
- sim, senhora... 
mamãe, mas se o pequeno de defronte me inticar?... (MORAIS FILHO, 2013, 
p. 155). 

A leitura que fazemos é de que mãe educa valendo-se de dois discursos: um, 

é resgatando e afirmando a afetividade que o filho sente por ela – “...e o meu filho 

gosta de mamãe?”; ou seja, se ele gosta, vai escutar / fazer o que ela diz. O outro 

discurso do qual ela se vale é explicando o que acontece quando se briga, fazendo 

uma analogia com a história dos galos de Ápio e João que brigaram – “um morreu e 

o outro ficou cego”. Desta forma, a mensagem de que a briga “só traz inimizade e 

destruição” é reforçada duas vezes. No entanto, observamos que a solução que a 

mãe dá para o caso de uma possível provocação – “meu filho diz: vou dizer pra tua 

mãe” – não é muito eficaz quanto à provocação do “pequeno de defronte”, pois ele 

não tem mãe. E como já dissemos antes, este se apresenta como um grande rival do 

sujeito poético ao longo de Azulejos. 

A mentira também é algo que se ensina como sendo algo ruim; ela consta como 

ensinamento e formação do caráter da criança na história de Pinóquio, a qual 
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relembramos anteriormente. No caso do poema abaixo, por meio de um discurso 

aparentemente ingênuo mas que pode ser lido também como proposital, o sujeito 

poético desmente a mentira de alguém, este que havia dito que o pai não estava em 

casa. Entendemos ser uma desculpa comum dos adultos dizer que “não está em 

casa”, evitando assim, visitas indesejadas. Dessa forma, lemos que a fala do sujeito 

poético criança se volta novamente para a crítica desses costumes tão arraigados na 

sociedade: 

...ele não está em casa. 
- qui nada, moço, papai tá lá no quarto! (MORAIS FILHO, 2013, p. 27). 

Também observamos no poema um confronto do falar: a linguagem do adulto, 

no primeiro verso, está mais próxima do português correto. Já o da criança, no 

segundo verso, demonstra a linguagem de forma mais natural, pois encontramos os 

termos “qui” e “tá”. O tom de humor – caracteristicamente modernista – se revela no 

ato de desmentir a fala do outro. 

Já neste outro poema, a lição moral é clara: não se deve duvidar da fala dos 

pais, chamando-os de “mentirosos”, conforme o discurso da mãe: 

[...] - e a casa de papai do céu é também de azulejo? 
- é, meu filho!... 
- heim, heim!... 
- mas não tem jardim no telhado!... 
- tem... 
- mentira!... 
- não se diz “mentira” pra papai, pra mamãe e...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, 
p. 83). 

 Mais uma vez identificamos o uso da expressão maranhense “heim, heim”, a 

qual, como já dissemos anteriormente, possui caráter polissêmico, ou seja, varia de 

sentido de acordo com o contexto: aqui poderíamos traduzi-la como sendo “é 

mesmo?”, em um contexto de espanto e admiração. 

 

3.8 A infância imbuída na onipresente figura da mãe. 

 

No item anterior, já começamos a falar sobre a importância da figura materna 

no tocante à educação e aos ensinamentos morais para com o filho. Ressaltamos que, 

em Azulejos, a representação feminina nos poemas é praticamente tomada pela 
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imagem da mãe, que se confunde, algumas vezes, com a figura religiosa de Nossa 

Senhora. Em outros momentos, a representação feminina se dá com relação à 

referência de alguns nomes, como por exemplo Raimunda e Mãe Nã, que também 

atuam como se fossem “mães” não só do sujeito poético criança mas também das 

outras crianças com quem ele brinca, já que contribuem para a educação deles. São 

mulheres que também fazem parte do convívio social do eu lírico. 

O que chama a atenção na maioria dos poemas é o alto teor de afetividade 

construído e demonstrado entre mãe e filho. A relação entre a mãe e o sujeito poético 

acontece de muitas e várias formas, tornando-a parte central da vida dele; dessa 

forma, destacamos a figura da mãe como uma imagem praticamente onipresente em 

Azulejos. E identificamos isso logo no primeiro poema da obra:  

mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 11). 

Esse parece ser o grito de todos nós, o grito primordial e primitivo, este que se 

volta para a mãe. Constitui-se grito por ser exclamativo; é grito, pois é exigente. A 

urgência em se chamar a mãe reflete o egoísmo de quem chama, pois o sujeito 

poético quer ter a atenção a todo custo da mãe e quer interagir com o mundo ao seu 

redor.  

A mãe enquanto sujeito poético aparece diversas vezes revelando o instinto 

materno de proteção, de cuidado e de propagação da religiosidade, este último, como 

já dissemos, elemento bastante presente nos poemas de Azulejos. Mas também é ela 

quem exerce o poder familiar, e o faz adotando a linguagem a seu favor; é ela quem 

detém a ordem e a sabedoria das coisas; enfim, ela é venerada pelos filhos e tem 

consciência disso.  

Benjamin (2013), por exemplo, lembra do poder que sua mãe tinha e que 

exercia nele de forma incontestável: a de saber costurar. Em nosso contexto, a mãe 

do menino José representa respeito e veneração em várias passagens da obra, como 

nesta aqui, em que ele lhe pede a benção: 

a benção, mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 14). 

É um costume social na tradição das famílias católicas no Brasil, além de 

demonstração de respeito, que se tome a benção à mãe, ao pai ou qualquer adulto 

da família ou de convívio próximo que exija uma certa deferência, como os padrinhos. 
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Já aqui, percebemos que a denominação de mãe é mais importante para o sujeito 

poético do que o próprio nome de sua mãe, Ana Augusta:  

aqui que mora dona ana augusta? 
- não, moço, aqui mora é mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 18). 

O poema abaixo reflete a fala de um sujeito poético adulto que se dirige 

provavelmente à criança, a qual supostamente contesta alguma atitude da mãe. 

Entendemos que se encontra subtendido nesta fala que, independente de a mãe errar 

ou acertar, não cabe ao filho questionar, pois ela é mãe, e isso por si só é suficiente 

para justificar qualquer ato: 

...é tua mãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 138). 

Ainda atrelando a figura materna ao respeito e à veneração, percebemos no 

poema a seguir que o sujeito poético criança coloca a mãe em patamar de igualdade 

com Nossa Senhora, revelando assim sua devoção: 

nossa senhora parece com mamãe! (MORAIS FILHO, 2013, p. 146). 

Aqui, identificamos que o uso do termo “meu filho” não é bem compreendido 

pelo sujeito poético criança, que o toma no sentido literal, pois só quem pode lhe 

chamar assim é sua mãe – a de verdade. Dessa forma, sua reação à senhora que lhe 

chama de “filho” assume um tom de humor (“eu sou filho é de mamãe!”). Essa atitude 

da criança em relação à descoberta da linguagem, de que termos e expressões podem 

assumir outros significados de acordo com novas situações, se apresenta em vários 

poemas de Azulejos:  

mamãe, 
eu não gosto daquela mulher!... 
- por quê, meu filho?! 
- olhe, eu ia passando ali e ela me disse assim: 
- “vem cá, meu filho”! 
- eu não sou filho dela! eu sou filho é de mamãe!  
não é, mamãe? (MORAIS FILHO, 2013, p. 97). 

Em outros momentos, observamos como a criança conjectura e filosofa a 

respeito da mãe. No poema abaixo, por exemplo, o sujeito poético questiona sobre a 

ausência materna: por não encontrá-la, entende que ela foi embora, expressando um 
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sentimento de abandono comum em crianças quando estas não vêem a presença da 

mãe: 

quede mamãe? [...] 

mamãe foi embora!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 46 e 57). 

Observamos no primeiro poema o uso do termo popular maranhense “quede”, 

aqui escrito como se fala para ressaltar a oralidade, significando “cadê”. 

Pensamos que, em seu processo de entendimento sobre o mundo, é natural 

que o eu poético criança também questione sobre a origem da mãe e das mães das 

outras crianças, como ocorre nos poemas que seguem. Ele parece se surpreender ao 

constatar que “mãe tem mãe” e que “outras crianças também tem mãe” – com 

exceção, como vimos anteriormente, do “pequeno de defronte”: 

...e mãe tem mãe?! [...] 
 
...mamãe, 
e as outras crianças também tem mãe? (MORAIS FILHO, 2013, p. 26 e 128). 

No tocante ao processo de entendimento do mundo que o cerca, o sujeito 

poético criança percebe que a figura da mãe revela sentimentos e se expõe a 

fragilidades. No poema abaixo, o menino se sensibiliza ao constatar que a mãe está 

chorando; esta, que parece não querer ser vista assim, vulnerável, utiliza expressões 

comuns e rotineiras – “vá brincar”, “foi um cisco que caiu nos meus olhos...” – para 

despistar a preocupação do filho: 

mamãe, 
a senhora está chorando?!... 
não chore, mamãe!... 
- não estou chorando, meu filho! 
- está sim... 
eu estou vendo água no seu olho... 
- vá brincar, meu filho... 
foi um cisco que caiu nos meus olhos... (MORAIS FILHO, 2013, p. 44). 

Continuamos a notar que a mãe, enquanto sujeito poético, revela as mesmas 

preocupações e vulnerabilidades em seus discursos. Apesar de sua imagem ter sido 

exposta, em passagens anteriores, como sendo forte e inabalável, aqui ela se mostra 

como alguém de carne e osso, com inseguranças, velando pelo filho e expondo suas 

dores: 
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...é o mal de mãe: 
sempre olhar o filho como criança!...  
[...]. 

...coração de mãe não se engana!... 
[...]. 

...mãe nunca esquece filho... 
[...]. 

valei-me, virgem maria! 
valei-me! 
o meu filho está doente! 
[...]. 

...filho só se lembra de mãe na dor!...  
[...]. 

onde está meu filho?!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 22-177). 

No poema que segue, entendemos que o mesmo sujeito poético que 

anteriormente foi cruel com o “pequeno de defronte”, ao gozar do rival dizendo que 

este não tinha mãe, consegue demonstrar aqui uma sensibilidade para com outra 

criança. Ele tentar explicar, a partir de sua lógica, que a razão desta criança “estar 

assim” – cabisbaixa ou malcuidada ou sozinha – pode ser o fato dela não ter mãe:  

....coitado dele!... 
mamãe, ele está assim, 
é porque não tem mãe, não é, mamãe?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 89). 

Em outro momento, o sujeito poético questiona sobre a exclusividade de ser 

filho de sua mãe:  

mamãe, 
só eu que devia ser seu filho... 
- por quê? 
- porque mesmo...  
[...]. 

...mamãe não é tua mãe!... 
é só minha mãe! 
não é, mamãe?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 32 e 63). 
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Tanto o primeiro poema, que mostra um diálogo entre filho e mãe, quanto o 

segundo poema, que mostra a fala da criança com um irmão, revelam um sentimento 

de exclusividade e rivalidade entre irmãos pelo amor dos pais. Em outro momento, um 

filho disputa com o irmão o colo da mãe, algo que consideramos normal na relação 

entre irmãos: 

que é isso, meu filho!... 
brigando com seu irmãozinho?!... 
- o colo é meu, mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 15). 

Já aqui, o filho se ressente por achar que a mãe prefere o outro filho, muito 

embora a ideia lhe foi colocada na cabeça por Raimunda, que talvez só quisesse 

provocar José. A expressão “fiau”, encontrada em outros poemas de Azulejos, 

significa “eu não te falei?”, “viu como estou certo?”, mas semanticamente sempre 

implica em provocação: 

venha cá!... 
- meu filho está tão triste! 
- mamãe não gosta mais de mim... 
raimunda disse que mamãe gosta agora é só desse pequeno que tá fazendo 
pino! É, mamãe? 
- não...eu gosto é de meu filho... 
- fiau!...fiau!...raimunda!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 33). 

E neste outro poema, temos a dúvida se o sujeito poético criança José é de 

fato filho de sua mãe, sugerida em mais uma provocação do “pequeno de defronte”, o 

qual já sabemos que não tem mãe. Relembramos que este “pequeno” aparece várias 

vezes nos poemas de Azulejos, indicando ser uma criança que sempre procura brigas 

ou faz coisas erradas:  

meu filho está sentindo alguma coisa? 
...chorando!? 
o que lhe aconteceu?... 
- foi o pequeno de defronte, mamãe!... 
ele estava fazendo fiau pra mim... 
dizendo que a senhora não é a minha mãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 43). 

A partir das leituras desses poemas que colocam a mãe como figura central, é 

que podemos interpretar que, para o menino José, o lugar da lembrança da mãe 

significa o próprio retorno à infância; é essa imagem materna que parece resgatar os 

sentimentos mais necessários ao ser humano: o aconchego e o conforto emocional. 
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Por isso é que lembramos da fala de Benjamin (2013), que compara a recordação da 

infância à imagem de uma mãe que aperta ao peito o recém-nascido sem o acordar. 

E é exatamente desta forma, pela predominância da imagem da mãe em Azulejos, 

que podemos dizer que a infância reside aí: nesta imagem acalentadora da mãe do 

sujeito poético. 

 

3.9 A infância e a força das narrativas orais no cotidiano. 

 

E como a maioria das narrativas orais infantis e contos de fadas começam, 

assim também encontramos em Azulejos a célebre expressão: 

....era uma vez... (MORAIS FILHO, 2013, p. 77). 

Lembramos que as narrativas maravilhosas de tradição oral, que são 

resgatadas e compiladas a partir do século XIX, possuem uma função: a elas se deve 

a ideia de criação da família nuclear e da invenção da “infância” tal qual a conhecemos 

hoje. Para Maria Rita Kehl, são essas narrativas que passam a garantir às crianças 

que estas sejam excluídas do mundo do trabalho em plena Revolução Industrial, e 

que sejam tratadas como sujeitos, com direito legal à proteção – da família e do Estado 

– assim como seu reconhecimento enquanto indivíduos, detentoras de uma 

subjetividade diferenciada da dos adultos. (CORSO; CORSO, 2006). 

O uso de contação de histórias para as crianças é algo recorrente no universo 

infantil e tal ato serve inclusive para estimular a linguagem dos pequenos. Kehl 

entende que o momento propício para que os adultos narrem as histórias às crianças 

é a infância, já que nesse estágio elas ainda não conseguem delimitar as fronteiras 

entre o real e o imaginário, entre o verdadeiro e o verossímil, para poder explicar os 

enigmas do mundo e do desejo. (CORSO; CORSO, 2006). 

Em Azulejos, a principal narradora de histórias é representada pela mãe, e ela 

o faz com o intuito de educar. A mãe inventa histórias para explicar e reforçar no 

imaginário da criança a existência de seres maravilhosos, como Papai Noel; para 

explicar fenômenos naturais, baseada em um senso comum; para resgatar e fortalecer 

a religiosidade, colocando constantemente os santos e anjos como personagens de 

suas histórias. E o mais importante em cada história que ela conta é que a linguagem 

oral permanece forte para que o ouvinte – no caso a criança – assimile-a de forma 
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plena. Vemos no poema abaixo que, ao responder às perguntas do filho “é hoje que 

papai noel vem trazer brinquedo? e de onde ele vem?”, a mãe conta uma história bem 

imaginativa: 

mamãe, 
é hoje que papai noel vem trazer brinquedo?  
..e de onde ele vem? 
- meu filho não está vendo uma porção de estrelas, 
lá longe, no céu? 
são as lâmpadas das ruas por onde vem papai noel... 
- ele vem... 
e como ele é, mamãe? 
é assim gordão como papai? 
- é um velhinho bem velhinho... 
de barba comprida, bem comprida... 
e branca, bem branquinha... 
veste uma roupa encarnada 
e traz às costas um saco de brinquedos... [...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 39). 

A linguagem usada para instigar o imaginário da criança sugere uma forte 

metaforização, ao comparar as estrelas com as lâmpadas de rua, no caso os postes 

das ruas da cidade. No quesito linguístico, identificamos o uso do adjetivo “encarnada” 

para se referir à cor vermelha, própria do falar dos adultos da época.  

Aqui percebemos a influência da mãe narradora na voz do sujeito poético 

criança, estabelecendo mais uma vez o poder de seu discurso e a sabedoria das 

coisas sobre o filho: 

...mamãe disse, alfredo, 
que a gente não ganhou brinquedo, 
porque o saco de papai noel rasgou... 
e os brinquedos se espalharam no céu 
e viraram estrelas!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 51). 

Ocorrem em vários momentos de Azulejos as mais variadas explicações – 

todas elas metafóricas – sobre o porquê a criança não ganhou brinquedo no Natal, 

como no poema acima (“porque o saco de papai Noel rasgou e os brinquedos se 

espalharam no céu”). Já falamos anteriormente que o sujeito poético tem uma origem 

humilde economicamente, e assume-se que tem irmãos – Ápio, João, Paulo – e vários 

colegas – Didi, Massico, Zé Chagas, Alfredo, Vavá – pertencentes à mesma classe 

social.  

Neste poema é a voz do pai que se destaca para explicar ao filho a razão dele 

não ter recebido um presente de Natal, e o faz utilizando uma expressão linguística 
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bem comum – “presente de Natal criança ganha quando nasce: é a mãe”. 

Provavelmente o pai recorre a essa expressão para evitar mais cobranças do filho, já 

que sabe que não terá dinheiro para dar presente nem nos natais futuros. No entanto, 

como o menino entende as expressões de forma literal, aí reside o humor, na 

interpretação dele, pois constata que “mãe não é brinquedo”: 

...presente de natal, meu filho, 
criança ganha quando nasce: é mãe! 
- mas papai, mãe não é brinquedo... (MORAIS FILHO, 2013, p. 163). 

E aqui, em outro poema, o próprio sujeito poético criança conclui, muito 

provavelmente por intermédio das histórias que já ouviu, sobre quem é que de fato 

ganha brinquedos: 

...só os filhos de papai do céu que ganham brinquedo!... (MORAIS FILHO, 
2013, p. 90). 

Na esperança de um dia ganhar seu presente de Natal, o eu poético criança 

recorre à história contada por Raimunda, possivelmente uma senhora que trabalha 

em sua casa. Ela ensina a ele e a um colega, Zezé, como devem fazer para Papai 

Noel dar-lhes brinquedos. Desta forma, percebemos aqui mais uma influência 

feminina no ato de contar histórias, com a intenção de agregar mais imaginação à vida 

do menino José: 

[...] mamãe, Raimunda disse pra mim e pra Zezé que, quando papai noel não 
dá brinquedo pra gente, se vai atrás dele, bem devagarinho...assim...e se 
arranca um cabelinho da barba dele, mamãe, que toda vez ele dá brinquedo 
pra gente!...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 107). 

O sujeito poético criança também narra histórias em Azulejos a partir de sua 

percepção imaginativa – é comum que as crianças repitam aquilo que já lhe foi 

contado inúmeras vezes, até para se certificar de que entenderam corretamente o que 

escutaram. Para Kehl, segundo Corso e Corso (2006), no momento em que as 

crianças passam a ser os narradores de suas histórias, elas adquirem o poder de falar 

por si, e não mais por meio dos pais: 

mamãe, 
o relâmpago é fósfo 
que papai do céu risca 
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pra acender a lamparina, 
quando a casa dele fica no escuro? (MORAIS FILHO, 2013, p. 45). 

No poema acima, possivelmente a criança reproduz a história que escutou em 

algum momento prévio, uma história caracteristicamente popular e simples que os 

adultos usavam para explicar um fenômeno natural, o relâmpago, como forma de 

aplacar o medo que as crianças tinham desses fenômenos. Mais uma vez 

encontramos neste poema a valorização da linguagem popular, algo 

caracteristicamente modernista. Encontramos escrita a palavra “fósfo” - falada assim 

mesmo - em vez de “fósforo”, no português correto.  

A seguir, a figura de “papai do céu” aparece como recurso a fim de explicar 

outro fenômeno natural: o trovão. A mãe explica o que é trovão de forma bem simples 

e popular, por meio da expressão “papai do céu que está ralhando”, mas não com os 

anjos e sim com as crianças desobedientes. Percebemos que o menino José tenta 

não se inserir no exemplo de desobediência, referindo-se assim, ao “pequeno de 

defronte”, seu desafeto; porém não fica claro se foi realmente este ou José quem 

riscou as paredes das casas de carvão: 

- é trovão, mamãe?! 
- papai do céu que está ralhando, meu filho! 
- é com os anjos? 
- não...os anjos não são vadios e nem... 
- é com o pequeno de defronte?... 
mamãe, ele riscou todinha a parede das casas 
e disse que foi eu...e com carvão, mamãe!...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 
85). 

Neste poema, o sujeito poético criança resgata a narrativa oral do caldeirão de 

breu, popular no Maranhão até hoje. Contava-se que as crianças que andassem nuas 

ou fossem desobedientes iam para o caldeirão de breu – uma espécie de lugar anterior 

ao inferno: 

mamãe,  
e por que os pequenos lá do céu 
não vão pro caldeirão de breu?... 
eles andam nus... (MORAIS FILHO, 2013, p. 69). 

A referência à história e expressão popular do caldeirão de breu é tão comum 

no Maranhão que aparece em uma letra de música de 1995 do compositor 

maranhense Zeca Baleiro, intitulada “Belzebu de saia”. Na letra, o sujeito poético 
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conta que não vai mais sucumbir aos encantos de uma mulher falsa – por isso 

chamada de Belzebu de saia: 

[...]Há quanto tempo que eu ouvia esse falatório 
Não se falava outra coisa no escritório 
O açougueiro, o quitandeiro e até o boticário 
E você sempre era o pivô do comentário 
Agora basta, mandei acabar com este palavrório 
Do caldeirão de breu você pode escapar 
Mas não escapará 
Da panela de pressão do purgatório 
Mas eu não tô aqui pra Cristo 
Nem pra General Osório [...]. (BALEIRO, 1995, não paginado). 

Ao longo dos poemas de Azulejos também percebemos a alusão às figuras que 

remetem ao medo e ao sobrenatural, tão comuns nas narrativas orais infantis, como 

por exemplo o Lobo Mau de Chapeuzinho Vermelho e Os três porquinhos. 

Entendemos que o sentimento do medo contribui para aumentar a imaginação e a 

curiosidade das crianças.  

O poema abaixo ilustra bem esses elementos sobrenaturais, com bichos e 

seres inexplicáveis que habitam um jardim encantado no canto do telhado da casa. 

Esses seres evocados parecem ter uma função: reforçar regras sociais e familiares, 

pois atacam apenas as crianças desobedientes – “comem criança que não dorme 

cedo” ou que só querem “jogar bola na rua”. Observamos que a pessoa que contou a 

história – veiculada pela voz do sujeito poético criança – não foi a mãe e sim, 

Raimunda, a qual já nos referimos anteriormente. Registramos também a palavra 

“mijão”, popularmente usada para designar a criança que fazia muito xixi na cama:  

...no canto do telhado tem um jardim encantado!... 
raimunda disse que saem daí os bichos 
que, de noite, comem criança que não dorme cedo!... 
...ah!... 
são eles que estão conversando baixinho!... 
mas eu não sou vadio... 
êta!...tomara que ele pegue o pequeno de defronte!... 
...e ele é mijão!... 
e, se ele mandar o bicho me comer, 
dizendo que eu estava jogando bola na rua?!... 
...não!...não!...mamãe não deixa o bicho me comer! (MORAIS FILHO, 2013, 
p. 81). 

No trecho do poema seguinte percebemos mais duas figuras que permeavam 

o imaginário das crianças de Azulejos: “queixo roído” e “bigode de arame”, espécies 

de bichos-papões que os adultos se referiam para amedrontar as crianças 
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desobedientes. No caso aqui quem chama esses bichos para dar uma lição nas 

crianças é papai do céu. O sujeito poético, José, sonhou que ele e os amigos tinham 

ido para o céu pedir os trovões aos anjos, mas estes não deram: 

[...]aí, eu disse pra papai do céu 
que os filhos dele deram em alfredo, 
porque alfredo cortou o papagaio deles. 
papai do céu, aí, disse que ia chamar queixo roído 
e ia fazer queixa para papai! 
aí, se azulou pra casa!... 
e bigode de arame vinha asinha pra pegar a gente! 
aí, mamãe disse pra papai do céu, brabinha, 
que ele devia era dar modo pros filhos dele... 
e que eu era bonzinho...[...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 100-101). 

Notamos, neste trecho, o emprego de alguns termos e expressões populares 

que têm outro significado no contexto do poema. Quando se diz “os filhos dele deram 

em Alfredo”, o verbo “dar” quer dizer “bater”; quando se diz “azulou para casa”, “azular” 

significa “correr” para a casa; e “ asinha” significa “bem rápido”. A expressão “dar 

modo” significa “ensinar”. Essas expressões também aparecem em outros momentos 

poéticos da obra. 

Por fim, não podemos deixar de registrar também as festas de São João e o 

Carnaval como manifestações culturais presentes nas narrativas orais, fazendo parte, 

consequentemente, do imaginário e do ato de contar histórias das próprias crianças. 

No poema abaixo, percebemos como o humor se faz presente em todo o diálogo entre 

as crianças José e Massico. 

A partir da voz narradora da mãe, eles conjecturam sobre o fato de São João 

estar vestindo um “chambre” (espécie de roupa para dormir). As crianças conversam 

sobre o que José escutou da mãe: que o santo foi desobediente (“ele ia tocando fogo 

no mundo”) por isso “papai do céu” o colocou de castigo e o mandou para cama mais 

cedo, justamente na noite em que se celebra sua festa – a festa de São João: 

olha, zé morais, 
são joão brincando “são joão”! 
- não é ele, massico!... 
são os anjos, que estão tocando estrelinhas!... 
olha, mamãe disse 
que papai do céu vestiu o chambre em são joão 
e botou ele de castigo, cedinho, pra dormir! 
- heim, heim!? 
e ele estava empinando papagaio na rua? 
- não, massico!... 
porque são joão estava brincando com fogo e... 
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- e ele mijou na rede? 
- não... ele ia tocando fogo no mundo! [...]. (MORAIS FILHO, 2013, p. 59). 

No caso do Carnaval, presente no poema abaixo, registramos a oralidade, 

expressa por meio da cantoria dos brincantes, “ô ô ô ô ô laaaaaa!!!”, e da escrita de 

carnaval como se fala: “carnavá”. Aliado a isso, percebemos que a criança demonstra 

medo ao presenciar esse momento, talvez por não reconhecer como sendo as suas 

brincadeiras, já que estas se direcionam mais a empinar papagaio, jogar bolinhas de 

gude e brincar com a boneca Valsiba. Ao olhar os adultos brincando Carnaval, o 

menino não entende imediatamente que eles estão brincando; acha que estão 

sofrendo, “com dor de dente”, e se espanta quando a mãe diz que “é gente grande 

brincando”, pois até então, em seu conhecimento de mundo, só as crianças brincam, 

adultos não: 

ô ô ô ô ô ô ô ô láaaaaaa!!! 
ô ô ô ô ô ô ô ô láaaaaaa, carnavá 
- não tenhas medo, meu filho! 
- eles não estão com dor de dente, mamãe? 
- não, meu fiho! 
é gente grande que está brincando!... 
- e gente grande também brinca, mamãe?! (MORAIS FILHO, 2013, p. 72). 

3.10 A infância, a casa, a rua, o céu, o sonho e a liberdade 

 

Se dissemos anteriormente que a infância em Azulejos reside na imagem 

preponderante da mãe, acreditamos ser justo acrescentar aqui mais um local de 

afetividade de sua infância: a casa. No poema a seguir, ambas figuras – mãe e casa 

– contribuem como pontos de referência, segurança e afetividade para o sujeito 

poético criança: 

só sei que esta casa é minha casa, 
porque vejo mamãe!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 174). 

Já aqui, parece-nos que a imagem da casa se personifica de duas formas: em 

criança (quando é simplesmente casa) e adulto (quando é sobrado). Quem faz essa 

distinção é o entendimento do próprio eu poético criança: 

as outras casas são crianças, 
a minha já é sobrado! (MORAIS FILHO, 2013, p. 80). 
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Quanto ao ambiente da rua, entendemos que seja uma extensão do espaço 

íntimo e inicial que é a casa; é o local tanto das brincadeiras quanto das descobertas, 

além de ser o campo de integração com o mundo exterior. Nos dois poemas abaixo, 

a percepção de mundo do sujeito poético se amplia ao estar na rua, notando que 

existem outras ruas e casas além da sua, e que nelas também existem crianças: 

mamãe...mamãe! 
nesta rua também tem criança!...  
[...]. 

pensava só tivesse as ruas 
que eu via e as casas 
e a gente que passava na rua lá de casa! (MORAIS FILHO, 2013, p. 175 e 
179). 

Bachelard (2013) nos fala que a casa é nosso canto no mundo, como se fosse 

o primeiro universo ou cosmos que habitamos. Por meio da imaginação e dos 

devaneios, a casa representa um local de refúgio e aconchego para o sujeito poético. 

Se é a casa o primeiro mundo do ser humano, então, em nossos devaneios, ela pode 

ser considerada um grande “berço” e é nesse sentido que a imagem poética da casa 

pode ser associada à vida que se inicia: fechada, agasalhada e protegida no seio da 

casa.  

Bachelard (2013) também nos diz que é no plano do devaneio e não no plano 

dos fatos que a infância permanece viva em nós e se faz poeticamente útil. A criança 

possui alguns espaços de solidões nos quais habita, e aí é que ela sonha, devaneia, 

cria e imagina. No caso de Azulejos, o eu poético resgata em seu discurso outros 

espaços da casa como janelas, escadas e telhados. Interpretamos que as escadas 

que levam acima indicam o desejo de ir além, mas para outra casa – o céu; as janelas 

metaforizam os olhos da casa, da rua; o telhado significa a proteção.  

O sujeito poético quer sonhar mas ao mesmo tempo quer se sentir protegido. 

Interpretamos o céu como espaço de devaneio do sujeito poético, constituindo-se uma 

influência direta das histórias que a mãe conta, com fortes traços de religiosidade, 

conforme relatamos em tópicos anteriores. Desta forma, percebemos que para o 

sujeito poético criança de Azulejos, o espaço afetivo é representado por três locais: o 

céu, a casa onde mora com a família e a rua onde brinca com os amigos.  

O poema que segue revela um espaço com todos esses elementos juntos, 

unidos pela expressão singela do eu lírico criança que sonha em ir para o céu e se 
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esconder de todos, inclusive da mãe. Ele sonha e brinca, em uma espécie de jogo de 

“esconde-esconde”: ao mesmo tempo em que se esconde no céu, quer ser 

encontrado pela mãe. O eu lírico sonha que sobe em uma escada que o leva ao céu. 

Uma vez aí, faz um buraco em cima da rua da casa e fica espiando a mãe procurá-lo 

de várias formas, e se diverte com isso. A imagem que se projeta é a de uma criança 

que observa de cima – do céu – o que acontece embaixo – na terra, ou na sua rua ou 

casa: 

mamãe,  
eu sonhei que subi numa escada bem comprida  
e entrei no céu!... 
aí, fiz um buraco bem em cima da rua de casa 
e do buraco eu espiava a senhora me procurando!... 
e me chamava: 
-‘josé!...josé!...’ 
...ia na janela do quintal!...ia na janela da rua... 
e dizia: 
- ‘onde esse menino se meteu!?’... 
teve uma vez que mamãe perguntou pra massico: 
- ‘massico, não viste josé, por aí?...’ 
...e eu ria...ria...ria... 
e eu queria que mamãe me visse... 
e comecei a gritar: 
‘êh! mamãe! ...êh! mamãe!...’ 
e a senhora olhava...olhava... 
e não me via!... 
e eu ria...ria!...ria!... 
e eu fazia com a mão, assim, para a senhora!... 
e gritava!...e gritava!... 
êh! mamãe! ...êh! mamãe!... 
e a senhora olhava...olhava... 
e não me via!... 
e eu ria...ria!...ria!... 
aí, eu gritei!... gritei!... gritei!... 
até que a senhora olhou pra mim!... 
aí, mamãe ficou assim... 
quando estou trepado bem ali! 
e mamãe batia com o pé no chão... 
e dizia: 
‘desça, meu filho, desça! 
não vá cair!... 
seu pai ralha!... 
lá vem ele!!’ 
mas eu não ouvia, mamãe!... 
e eu ria...ria!...ria!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 87-88). 

Tudo aqui se configura em um sonho para o sujeito poético criança, cujos 

elementos principais são a escada, o céu, a rua, a casa e a janela. Todos esses 

elementos se metaforizam em espaços afetivos e se entrelaçam para representar o 

todo que é o lugar de aconchego da criança. Existe um apelo sinestésico forte – a 

referência à visão – alcançada por meio de alguns substantivos e verbos, todos 
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remetendo ao ato de ver: “buraco” e “janela” representam o olho da criança; “espiar”, 

“ver” e “olhar” representam o descobrimento do ato de que a criança está no céu. Há 

também palavras que sugerem a presença de outro órgão do sentido: a audição. Gritar 

e rir constituem ações repetitivas da criança que ressoam no ouvido da mãe: “e eu 

ria.../ aí eu gritei...”.  

Os gestos estão presentes nas entrelinhas da fala: “e eu fazia com a mão, 

assim, para a senhora!...”, indicando que o sujeito poético criança acenava do céu 

para a mãe, a fim de que ela o olhasse e o descobrisse. Quando se diz “até que a 

senhora olhou pra mim!.../aí, mamãe ficou assim...”, sugere-se que a mãe tenha ficado 

surpresa ao descobrir o filho lá em cima. Esse poema revela uma linguagem recortada 

de reticências e repetições de palavras e versos, que nos remete à fragmentação de 

um sonho infantil: “e eu ria...ria!...ria!...”  

É um sonho infantil, como nos lembra o crítico maranhense Portela (1996, p. 

206), que mostra como é antigo e profundo o desejo de esconder-se e a surpresa de 

ser encontrado. E como o sujeito poético sonhava, ele não ouvia nada daquilo que a 

mãe dizia: “desça, meu filho, desça! / seu pai ralha!/ lá vem ele!”. Se ele não ouvia, 

provavelmente é porque imaginava.  

E percebemos que o medo também povoa os sonhos infantis. No poema 

abaixo, o medo irracional da noite e das criaturas sobrenaturais que a noite contém, 

consegue transformar as casas e a rua em crianças também, vulneráveis assim como 

José. Na imaginação do eu poético, se elas “dormem cedo” e ficam “sozinhas” – as 

casas e a rua, como é que elas não têm medo dos bichos da noite? Seguindo essa 

mesma linha de raciocínio, da criança, o sino também se personifica na medida em 

que “chama” a noite com seus badalos: 

mamãe, 
eu não gosto do sino da igreja!... 
- por quê, meu filho? 
- porque o sino chama a noite!... 
e aí, eu fico com medo... 
não sei como o bicho não come as casas... 
elas dormem na rua... 
e a rua sozinha dorme cedinho!...[...] (MORAIS FILHO, 2013, p. 129). 

E neste outro poema, notamos mais uma vez que o eu poético estabelece uma 

relação afetiva com o céu e com sua casa, expressa na ideia de juntá-las por meio de 

um caminho – o telhado cumpriria essa função, de aproximar casa e céu, pois é alto 
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e tem jardim. Entendemos que, ao convidar a mãe para se mudar para uma casa 

maior, mais bonita, de vidro e com jardim no telhado, o sujeito poético criança imagina 

que estará mais perto do céu: 

mamãe, 
vambora para outra casa! 
vamos, mamãe! 
a outra casa é grandona...bonita...e de vidro! 
tem jardim no telhado! 
de lá vejo os telhados das outras casas... 
e estou bem pertinho do céu! (MORAIS FILHO, 2013, p. 178). 

Na tentativa de finalizarmos a leitura dos poemas de Azulejos, pois entendemos 

que ela não se limita a este trabalho, surge inevitavelmente a referência a uma palavra 

importante: liberdade. Se é verdade, como nos relembra Portela (1996), que a 

liberdade enquanto desejo de pertencer ao mundo de forma consciente e plena 

permeia a obra poética de Nascimento Morais Filho, então ela também está presente 

em Azulejos. 

Querer estar perto do céu como tantas vezes desejou e sonhou o sujeito poético 

criança José, sugere que ele quer ser livre. Interpretamos que o azul de Azulejos, ao 

mesmo tempo que reflete a cor predominante dos azulejos que cobrem as fachadas 

dos casarões e sobrados antigos de São Luís, metaforiza a cor da liberdade. O uso 

da linguagem popular refletida nos discursos dos “eus” poéticos de Azulejos revelam 

uma necessidade de ser livre no falar, resgatando assim, a diversidade linguística.  

Com o intuito de simbolizar a liberdade evocada nesta obra selecionamos dois 

poemas. O primeiro, que segue abaixo, parece comportar várias metáforas para este 

sentimento, que se inicia no pedido imperioso “solta o passarinho!”: 

solta o passarinho!... 
mamãe disse que o passarinho é criança 
que estava presa no escuro... 
e que chorava...chorava... 
porque não via a mãe dela! 
aí, apareceu uma fada chamada liberdade 
e ficou com pena da criancinha, 
porque não conhecia a mãe dela e chorava... 
aí, que a fada disse assim: 
- ‘vou te encantar num passarinho 
e vai procurar a tua mãe 
pra rir pra ti...e brincar contigo! ’... 
aí, a fada deu duas asas para a criança voar...voar... 
até encontrar a mãe dele!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 160). 
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A história do passarinho provém da narrativa da mãe, recontada na voz do eu 

poético criança que parece convencer alguém, talvez um colega seu, a soltar o 

passarinho que capturou. Surge a ocorrência de duas imagens que se confrontam e 

se sobressaem aqui: prisão x liberdade. A prisão se relaciona com o escuro, com o 

choro e com a falta da mãe, sentidos pela criança. Já a liberdade se associa à figura 

do passarinho, da fada e da criança que a fada “encantou” em passarinho, para poder 

ir ao tão sonhado encontro da mãe. Para ele, ser livre é ter asas e poder voar, é poder 

rir e brincar, é poder estar junto da mãe. 

O segundo poema que selecionamos é justamente o último dos 168 poemas 

de Azulejos. Nele podemos ver uma espécie de reunião de vários elementos e ideias 

que destacamos ao longo das leituras dos poemas feitas até aqui, além de sugerir 

uma mensagem maior para o leitor: a liberdade: 

- mamãe,  
a senhora sabe quem eu vi? 
diga, mamãe! 
zé chagas! 
- quase que mamãe acerta! a casa, mamãe! 
- e o que foi fazer lá? 
por isso chegou tarde e mentindo!... 
faça outra!... 
- eu não estava brincando, mamãezinha! 
olhe, eu saí do colégio e vim andando...vim andando... 
e quando espantei, estava pertinho da casa! 
aí, eu ri pra ela e ela começou a botar água do olho... 
a casa estava chorando, mamãe! 
aí, eu fui andando...fui andando... 
e fiquei mais pertinho dela! 
e comecei a passar a mão, assim, devagarinho, nela... 
e depois eu abracei foi muito a casa, mamãe! 
o coração da casa batia como o coração de mamãe! 
aí, eu ouvi ela dizer assim: 
- ‘que meu filho está fazendo ainda na rua? 
já é hora de almoçar!’... 
aí, eu fui saindo devagarinho... 
assim, encostado nela...bem devagarinho... 
pra ela não me ver!... 
mas, mamãe, a casa me viu!...e ficou me olhando... 
até que eu sumi da sua vista! 
aí, eu quis ver se a casa estava ainda me vendo!... 
estava sim, mamãe! 
olhe, bem longe, eu vi ainda a cabeça da casa! 
a casa, mamãe, estava se espichando pra me espiar! 
estou com pena da casa! 
ela está sozinha!... (MORAIS FILHO, 2013, p. 182-183). 

O eu poético criança fala da casa, que não é mais onde ele mora, por isso 

percebemos um sentimento de saudosismo e despedida permeando o poema. No 
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caminho para sua casa atual, após sair da escola, ele reencontra a casa, por acaso. 

Local de sua primeira morada, esta primeira casa faz com que a criança relembre seus 

afetos, como se os tivesse dispensando à mãe (que se confunde com a própria 

imagem da casa): carinhos, abraços, olhares afetuosos, choro. A casa se personifica 

neste reencontro, que parece ser o derradeiro entre os dois: seu coração bate, ela fala 

como a mãe, e se despede, olhando-o até ele se afastar. E o sujeito poético intui que 

a deixará sozinha e tem pena disso. Mas ele está deixando a casa, a mãe ou ambas? 

Nesta leitura, parece-nos que a história contada pelo menino se direciona para 

a formação de uma imagem poética maior, que se constitui no engrandecimento da 

vida, voltada para o momento de crescer e amadurecer. Parece-nos que ao se 

despedir da casa, o sujeito poético também se despede da infância, uma época que 

conjuga momentos de ternura, imaginação e despreocupação, portanto momentos 

que remetem à liberdade de criar, falar e ser criança. A leitura nos sugere que ele 

também se despede do aconchego e da proteção da figura materna, tão evocada e 

repetida ao longo dos versos de Azulejos, para seguir confiante rumo ao futuro, rumo 

à liberdade. 

Esse reencontro com a casa / mãe, narrada nos versos do poema, nos permite 

entender que o sujeito poético diz “adeus” à sua infância, ainda que 

momentaneamente, porém parece ter a certeza de que sempre será possível ter a 

liberdade de sonhar e de retornar à sua “casa”, espaço de sua memória afetiva. É no 

espaço do sonho e da memória que o menino José, mesmo adulto, sabe que poderá 

reencontrar vivas todos os seus brinquedos e brincadeiras, as traquinagens com os 

colegas de rua e com a boneca Valsiba e as histórias contadas pela mãe, para que 

enfim, tudo se liberte e se transforme em poesia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo se debruçar sobre a leitura dos poemas da 

obra Azulejos, publicada originalmente em 1963, do autor maranhense Nascimento 

Morais Filho, observando como os procedimentos adotados pelo poeta a inserem no 

contexto da poesia modernista brasileira. A análise da escrita poética da obra em 

questão se deu observando os âmbitos temático e linguístico e como eles se inter-

relacionam para compor toda uma imagem poética da infância.  

Para realizar este estudo, optamos por dividir o trabalho em dois momentos. 

No primeiro momento, fizemos um percurso em linhas gerais retratando o projeto do 

Modernismo no Brasil. Ilustramos como, desde as primeiras duas décadas do século 

XX, alguns intelectuais e artistas brasileiros já desejavam inovar; demonstramos a 

importância da Semana de Arte Moderna ocorrida em 1922 como um evento divisor 

de águas e veículo de passagem para uma melhor compreensão do Modernismo para 

o público brasileiro; e como, a partir daí se efetivam as ideias e as gerações poéticas 

modernistas, com suas características e principais autores.  

Ainda nesta primeira parte do trabalho, buscamos mostrar, paralelamente ao 

cenário literário nacional, como se desenvolveu o Modernismo na poesia maranhense, 

uma vez que a obra em estudo é de autoria de um maranhense. Demonstramos que 

por falta de um conhecimento mais aprofundado em torno das propostas modernistas 

e por causa do forte vínculo ao academicismo intelectual é que o movimento 

modernista chegou tardiamente ao Maranhão. Com o propósito de se afinar com a 

produção poética do restante do país, a partir da década de 1940 os intelectuais 

maranhenses se reúnem em agremiações literárias para ler e discutir autores já 

consagrados pela crítica, como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. É 

desta forma que surge a chamada “Geração de Bandeira Tribuzzi”, de traços poéticos 

efetivamente modernistas, e à qual pertence o poeta Nascimento Morais Filho.  

No segundo momento deste trabalho, fizemos a leitura de grande parte dos 168 

poemas que compõem Azulejos, buscando aplicar-lhes olhares que possam ampliar 

o tema da infância, ao mesmo tempo em que destacamos a importância da oralidade 

no sentido de resgatar a linguagem popular maranhense, mostrando que ela é 

indissociável do discurso poético.  

Demonstramos que o universo da infância contém referências igualmente ricas 

de metáforas e interpretações como os brinquedos e as brincadeiras, a comida, as 
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figuras afetivas da mãe e da casa, a força das narrativas orais, dos ensinamentos 

morais e dos sonhos. Todos esses elementos parecem se entrelaçar no propósito de 

realçar a questão da liberdade na obra, pois a ideia de resgatar a infância também 

remete a ideia da busca à liberdade, da busca àquele primeiro momento da vida em 

que parecemos ser mais livres pois estamos descobrindo o mundo que nos cerca.  

Acreditamos que estudar e ler a escrita poética de Nascimento Morais Filho em 

Azulejos nos permitiu, como desejávamos, repensar a obra em um contexto mais 

amplo de produções poéticas modernistas no Brasil. Entendemos que, dentro do 

possível, este objetivo foi alcançado, pois por meio de pesquisas e leituras de sua 

fortuna crítica percebemos que a obra possibilitava a construção de um olhar mais 

apurado e aprofundado, refletida à luz de estudiosos igualmente modernos como seu 

autor. 

Concluímos, porém sem finalizar, que resgatar a infância, ainda que sob 

fragmentos metaforizados em azulejos, como bem denominou o poeta Morais Filho, 

significa lembrar de nossa essência e como ela foi construída. O constante retorno à 

“casa” de nossa infância, por meio das memórias, serve para nos lembrar de nossas 

origens e nos fortalecer enquanto adultos. 
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