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Eu vou partir, Vila Rica 

sem letra de testamento 

pois tudo que a mim pertence 

é este amor que me vence 

quer eu queira ou não queira: 

Vou ser um anjo de gravata 

num dia de quarta-feira. 

Cacaso 

  

Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O 

anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o 

passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 

catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 

dispersa a nossos pés.  

                                                                                      Walter Benjamin 

 

É fabuloso viver, só em espírito, dia a dia, eternamente... testemunhar 

o que é espiritual nas pessoas. Mas, às vezes, fico farto com a minha 

existência espiritual. Gostaria de deixar de flutuar eternamente nas 

alturas. Gostaria de sentir meu peso. Acabar com a ausência de 

fronteiras e me unir à Terra. Gostaria de a cada passo, a cada lufada de 

vento ser capaz de dizer: ‘Agora, agora e agora’. Não mais: ‘Para 

sempre’ e ‘pela eternidade’.  

Damiel – Asas do Desejo 
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A minha mãe  

Neoli Terezinha dos Santos 
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RESUMO 

 

SANTOS, Maria Fernanda dos. Lero-lero: não por acaso. Diálogos poéticos em Cacaso. 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2019. Dissertação de 

Mestrado. 

 

Esta dissertação tem como objetivo mostrar alguns diálogos presentes na obra poética de 

Cacaso (2002), reunida na coletânea Lero-Lero, com a Modernidade e com o Modernismo no 

Brasil, principalmente com o poeta Oswald de Andrade. Portanto, para compreender este 

trabalho, é necessário explicitar, inicialmente, que o conceito de Modernidade aqui discutido, 

advém dos aportes teóricos de Charles Baudelaire, Walter Benjamin e Jeanne Marie Gagnebin. 

Para denotar as relações entre Cacaso e Oswald de Andrade, mostra-se que o próprio 

movimento Poesia Marginal retoma alguns traços do Modernismo, por exemplo: a 

fragmentação, a ironia e o humor. Os livros utilizados ao longo dessa dissertação para ilustrar 

os diálogos entre Cacaso e Oswald de Andrade são: Beijo na Boca e Grupo Escolar, de Cacaso 

(2002) reunidos na Antologia Lero-Lero, bem como outros poemas presentes nesta antologia; 

O perfeito cozinheiro das almas deste mundo e Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald 

de Andrade de Oswald de Andrade (2014; 2018). Discute-se também parte da produção crítica 

de Cacaso que fora escrita para jornais contrários ao regime militar, sendo eles o Jornal 

Movimento e o Jornal Opinião, o qual possui parte do acervo reunido na Hemeroteca Digital 

da Biblioteca Nacional, também fora utilizado o livro Não Quero Prosa de Cacaso (1997) 

organizado por Wilma Arêas, e que reúne ensaios e críticas esparsas que foram escritas para 

diversos jornais e revistas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cacaso e a Poesia Marginal; Lero-Lero; Cacaso e Oswald de 

Andrade; Cacaso e a figura do anjo; Cacaso e a escrita em jornais. 
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RÉSUMÉ 

Cette dissertation a l’objective montrer certains dialogues de l’oeuvre poétique de Cacaso 

(2002), inséré dans la collection Lero-Lero, avec la modernité et le modernisme au Brésil, em 

particulier avec le poète Oswald de Andrade. Donc, pour comprenez cette travail, il faut 

expliciter, initialement, que le concept de Modernité ici discuté provient des contributions 

théoriques de Charles Baudelaire, Walter Benjamin et Jeanne Marie Gagnebin. Pour dénoter 

les relations entre Cacaso et Oswald de Andrade, se présente que le mouvement Poésie 

Marginale reprend quelques traits du Modernisme, par exemple: la fragmentation, l'ironie, 

l'humour. Les livres utilisés dans cette dissertation pour illustrer les dialogues entre Cacaso et 

Oswald de Andrade sont: Beijo na Boca et Grupo Escolar, de Cacaso (2002), inséré dans la 

collection Lero-Lero, et d'autres poèmes insérés dans cette anthologie; O perfeito cozinheiro 

das almas deste mundo et Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, de 

Oswald de Andrade (2014; 2018). Entrez également dans la discussion une partie de la 

production critique de Cacaso écrite pour des journaux et des magazines contraires au régime 

militaire, qui sont le Jornal Movimento et le Jornal Opinião, qui a une partie de la collection 

disponible dans la Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Dans ce travail a également été 

utilisé le livre Não quero Prosa de Cacaso (1997), organisé par Wilma Arêas, et qui rassemble 

des essais et des critiques éparses qui ont été écrits pour plusieurs journaux et magazines. 

 

MOTS-CLÉS: Cacaso et Poésie Marginale; Lero-Lero; Cacaso et Oswald de Andrade; Cacaso 

et la figure de l’ange; Cacaso et écrit dans les journaux. 
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INTRODUÇÃO: E com vocês a Modernidade - Cacaso, o anjo marginal 

O poeta mineiro Antônio Carlos de Brito (1944-1987), mais conhecido como Cacaso, 

foi integrante do movimento de Poesia Marginal brasileiro – também chamado de Geração 

Mimeógrafo – fora também professor universitário de Teoria da Literatura e Literatura 

Brasileira na PUC-RIO nas décadas de 1960/1970, e crítico literário da produção poética de sua 

geração, textos os quais foram reunidos por Wilma Arêas (1997) postumamente em Não quero 

prosa. Foi também um letrista de MPB em parceria com Milton Nascimento, Edu Lobo, entre 

outros.  

O corpus deste trabalho é a obra poética de Cacaso que encontra-se reunida na antologia 

Lero-Lero publicada pela Editora Cosac Naify em 2002. Na antologia estão presentes: A 

Palavra cerzida (1967), Grupo escolar (1974), Beijo na boca (1975), Segunda classe (1975), 

Na corda bamba (1978), Mar de mineiro (1982), poemas inéditos e poemas anteriores ao livro 

A Palavra cerzida. Também fora utilizado o livro Não quero prosa, organizado por Wilma 

Arêas, que reúne parte da produção crítica de Cacaso (1997), escrita para jornais e revistas da 

época, exemplarmente: Jornal do Brasil, Jornal Movimento, Jornal Opinião, Revista 

Almanaque, Revista Veja, Jornal Leia Livros, Jornal Folha de S. Paulo, entre outros. Outros 

ensaios de Cacaso para o Jornal Opinião que não estavam presentes nesse livro, estão 

disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, entre o período de 1973 

à 1976, num número de dezessete textos em que aparece o nome de Cacaso e que foram 

acessados para melhor desenvolver as discussões do 3 capítulo. 

Cumpre dizer que o mercado editorial em vigor na época em que Cacaso escrevia seus 

poemas era estritamente canônico e hostil à novas publicações, não obstante, havia também um 

regime militar repressivo que não dava margem aos jovens poetas de verem suas obras 

publicadas por grandes editoras.  Assim, uma das formas encontradas por estes poetas, entre 

eles Cacaso, para a disseminação de suas obras foi a busca por um espaço alternativo para a 

produção e a publicação intelectual e artística da época, por exemplo, a utilização do 

mimeógrafo, do estêncil, do ofsete e do panfleto. 

Sandra Ferreira em “Caso de poesia (Antônio Carlos de Brito, vulgo Cacaso)” (2014) 

disserta que inicialmente a Poesia Marginal mostrava-se avessa à tradição literária, isso porque, 

possuía um caráter independente e “insubmisso”, mas, na contramão, essa poética deu voz à 

uma geração silenciada pelo AI5, denominado pela poeta marginal Ana Cristina Cesar (1999) 
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como “segundo golpe”1. Assim sendo, Ferreira explicita que “o adjetivo marginal, com seu 

alcance e suas limitações, catalogou uma poesia que, nascida com aparência despretensiosa, 

deu voz e vez a uma geração cerceada pela repressão militar” (FERREIRA, 2014, p. 262). 

Para Sandra Ferreira (2014) a definição do movimento de Poesia Marginal abarca em 

sua significação um acontecimento cultural que impactou a cena brasileira numa poética em 

resposta à repressão militar. Nota-se, portanto, que a poesia do movimento marginal se 

caracteriza por sua heterogeneidade de temática e construção mas que confluem pela postura 

anárquica em relação ao mercado editorial e a resistência aos silenciamentos da ditadura militar. 

É exatamente neste espaço de efervescência cultural que Cacaso lança seus livros. 

Eucanaã Ferraz (2013) em Poesia Marginal: palavra e livro traz informações sobre a 

estética e o comportamento dos poetas do movimento marginal de publicação, ao qual Cacaso 

fez parte nas décadas de 1960/80. O autor discorre sobre a escrita dos poetas marginais e as 

características desse movimento, que também são nítidas na lírica de Cacaso “o humor, a 

oralidade, a postura antireflexiva sobre o poema, a espontaneidade dos temas escolhidos, tudo 

isso fazia parte da formação anárquica e interdisciplinar que os novos poetas propunham” 

(FERRAZ, 2013, p. 14). 

 A partir de Ferraz (2013) pode-se perceber que um ponto em comum trabalhado pelos 

poetas marginais é o modo variado com que a poesia era abordada. O autor destaca algumas 

das relações que os poetas marginais faziam: 

 

[...] os poetas misturavam poesia e futebol, poesia e carnaval, poesia e música, 

poesia e artes plásticas, poesia e teatro, trazendo ao território da palavra tudo 

o que expressasse a urgência de contrapor à solidão o companheirismo, à 

incerteza a esperança, à violência a alegria, ao autoritarismo a liberdade, à 

morte a vida (FERRAZ, 2013, p.7). 

 

 Essas relações e temáticas diversas e distintas surgem num momento que, conforme Ana 

Cristina Cesar em “Literatura Marginal e o Comportamento Desviante” (1999), jovens artistas 

buscavam expressar suas inquietações em relação ao cenário político brasileiro e aos padrões 

culturais e tradicionais. Assim, em resposta, são influenciados pelos movimentos culturais e 

políticos da juventude dos EUA e da Europa: “[...] os hippies, o cinema de Godard, os Beatles, 

a canção de Bob Dylan, maio de 68 na França, etc” (CESAR, 1999, p. 213-214). Essa geração 

                                                           
1A esse respeito verificar em: CESAR, Ana Cristina. “Literatura Marginal e o Comportamento Desviante”. In: 

Crítica e Tradução.  São Paulo: Editora Ática, IMS, 1999. 
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adota a contracultura, as drogas, o desbunde, em geral um comportamento desviante, para 

pregarem a necessidade de subversão dos valores desse sistema repressivo.  

 Em síntese, conforme a poeta e crítica Ana Cristina Cesar, o Movimento Marginal é 

uma ameaça ao sistema, uma possibilidade de agressão, transgressão e contestação: 

 

Trata-se de uma poesia e de uma vivência fragmentária, marcada 

frequentemente pela loucura, pela utilização intensa de drogas como forma 

liberatória, pelos desvios sexuais, pela afirmação da marginalidade, pela 

exasperação com o chamado ‘sufoco’, pela descrença em relação aos mitos de 

direita e da esquerda. Ao mesmo tempo, verifica-se nesse grupo, de natureza 

fundamentalmente urbana, um apego às linguagens modernas, à apresentação 

graficamente trabalhada e aos meios de comunicação de massa, numa relação 

ambígua com o sistema que pretende contestar (CESAR, 1999, p.223). 

 

 Conforme o excerto acima fica claro que o trabalho do poeta marginal é investir contra 

a ordem do cotidiano, contra a tradição familiar, cultural e religiosa vigente, numa espécie de 

recusa à hierarquização literária canônica. Todavia, o Movimento Marginal, conforme Ana C. 

Cesar, apresenta características ambíguas: por um lado há uma valorização desses 

comportamentos desviantes e “marginais” e, por outro, verifica-se uma preocupação estética 

com o bom acabamento dos livros mimeografados, rigor técnico e diálogos com a tradição 

literária, tal qual o Modernismo. De maneira resumida, os poemas marginais são marcados pela 

fragmentação e pela crítica anárquica e ao mesmo tempo possuem um acabamento gráfico 

sofisticado, mesmo que produzidos artesanalmente. 

 A poeta ressalta ainda a questão da fragmentação como elemento distintivo da produção 

marginal em geral. Ana Cristina Cesar aponta que a fragmentação torna-se um elemento 

constituinte da poética marginal devido ao fato que: “[...] a cultura (o saber, a técnica) é 

redimensionada pela loucura (percepção fragmentária) e vice e versa” (CESAR, 1999, p.222), 

o que torna a poética marginal “múltipla e polivalente”.  

 Por sua vez, na poética de Cacaso a fragmentação é uma das principais características 

de seus versos. Sandra Ferreira (2014) ressalta o uso de poemas curtos em Cacaso que fundem 

imagem, tom e emoção e que expressam as inquietações de sua geração. Isto é, pode-se dizer 

que há em Cacaso uma dicção antiautoritária que se constrói através de uma linguagem que não 

apenas refere às tensões políticas da época, mas que incorpora tais inquietações na própria 

poética. Tem-se, portanto, na poética de Cacaso o vínculo entre poesia e vida e que vai contrária 

às sombras de qualquer maneira de repressão, seja ela política ou artística. Assim, deve-se 

perceber que: 
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Na contramão do experimentalismo erudito das vanguardas imediatamente 

anteriores, Cacaso investe alto no recurso da aproximação confessional e no 

desejo de junção entre vida e arte. Imantado por uma irreverência bastante 

próxima da fala cotidiana, tece versos em que estética e ética se fundem contra 

ditaduras de todos os matizes, inclusive artísticos (FERREIRA, 2014, p. 265). 

 

 Ainda de acordo com Ferreira, a fragmentação poética e o elemento jocoso na temática 

dos poemas de Cacaso facilitam “que o pensamento se emocione e a emoção pense” 

(FERREIRA, 2014, p.264) por meio dos versos sonoros e rápidos (elementos que podem ser 

percebidos também na estética modernista). Desta forma, outro aspecto da poética de Cacaso 

ressaltado por Ferreira é a identificação com os modernistas, por considerá-los “[...] 

vanguardistas mais completos, talvez por incluírem na pauta poética desde os embates com o 

material de expressão até o emprego de elementos do cotidiano” (FERREIRA, 2014, p.266), 

ou seja, em Cacaso “[é] explícita a intenção estética à maneira de Oswald de Andrade, usuário 

do humor como atitude poética, cultivador emérito do poema-piada” (FERREIRA, 2014, 

p.263). 

 Assim, nota-se que a Poesia Marginal possui algumas características que retomam 

alguns traços do Modernismo: por exemplo a fragmentação, a inserção do cotidiano, o humor, 

e a ironia nos poemas. No desenvolvimento deste trabalho destacam-se alguns outros elementos 

que exemplificam esse diálogo entre a obra poética de Cacaso e o modernismo, a saber a 

retomada do lirismo nos versos, elemento este que fora deixado de lado pela geração de 45 e 

pelos concretistas, mas que é retomado por Cacaso; há também o uso da paródia, característica 

dos modernistas que parodiavam os românticos, e que Cacaso faz um jogo de “parodiar as 

paródias”; alguns traços do ready-made de Duchamp que podem ser observados, cada um à sua 

maneira, nas obras de Cacaso e de Oswald de Andrade. 

 Desta forma, essa dissertação tem como objetivo geral mostrar como a obra do poeta 

Cacaso possui diálogos com o Modernismo, abarcando outras características além das citadas 

acima e com a Modernidade. Para o cumprimento deste objetivo no primeiro capítulo tematiza-

se qual o conceito de Modernidade que se assume neste trabalho, explicitando as relações do 

poeta Cacaso com a Modernidade. Servem de base para esta discussão os seguintes textos 

teóricos referentes à questão da Modernidade: Sobre a Modernidade de Charles Baudelaire 

(1996); o ensaio intitulado “O Caráter destrutivo” contido no livro Rua de mão única de Walter 

Benjamin (2000); e o ensaio “Baudelaire, Benjamin e o moderno” presente em Sete - Sete aulas 

sobre Linguagem, Memória e História de Jeanne Marie Gagnebin (2005). 

Na primeira parte do primeiro capítulo discute-se o tema da Modernidade que, como 

será mostrado adiante, permeiam os poemas de Cacaso, sendo eles: “Papo Furado”, 
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“Anulação”, “Destruição”, “Já Já”, “Morte”, “Natureza-Morta”, “Posteridade”, “Tempo”, 

“Máquina do Tempo”, “Dilema do Ioga” e “Indefinição”, entre outros poemas que foram 

apenas citados para complementar o texto.  

Cada um desses poemas, sendo eles fragmentários ou longos, apresentam diversas 

facetas da Modernidade, sempre por meio do uso da ironia. As facetas destacadas neste capítulo 

são: o caráter dúbio da Modernidade, constituído por um elemento transitório e por um 

elemento imutável, ou como escreve Cacaso “o transcendental se dissolvendo no/ efêmero” 

(BRITO,2002, p.50); o caráter destrutivo da Modernidade, que abarca a efemeridade do tempo; 

a relação da Modernidade com a morte; a ruptura com o passado ou a sua ressignificação; ou 

ainda,  o embate entre o passado e o futuro, tal como o do anjo da nona Tese de Walter Benjamin 

que é “impelido para o futuro” mas que tem os olhos voltados para o passado. A partir dessas 

características da Modernidade, a leitura que se faz aqui é que Cacaso utiliza a escrita de poemas 

como maneira de sobreviver a fugacidade do tempo (a efemeridade) e tornar-se eterno, e por 

isso, no tópico discute-se a questão da hagiografia nos poemas de Cacaso.  

Sendo assim, no tópico 1.1 pretende-se discorrer acerca da questão da “hagiografia” 

presente na poética do autor, a partir da ressignificação do termo por Flora Sussekind (2008), 

que denota o processo de “canonização” após uma morte trágica ou prematura, e como exemplo 

utilizada a vida e obra de Cacaso, bem como, a autora também discorre sobre os traços de uma 

“angelologia” presente na obra e na figura do poeta mineiro. Além do mais, pretende-se 

demonstrar que os traços dos anjos presentes nos poemas de Cacaso relacionam-se com a figura 

do anjo moderno e com a figura do anjo barroco.  

Para fundamentar a discussão acerca da figura anjo e as suas relações com a 

Modernidade e com a poética de Cacaso, tem-se os seguintes textos: de Walter Benjamin (2016; 

1994), o “Anúncio da revista Angelus Novus” em O anjo da história, e a nona tese de “Sobre 

o conceito da História” presente em Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura; de Jeanne Marie Gagnebin (2005) o ensaio “O hino, a brisa e a tempestade: 

dos anjos em Walter Benjamin” presente no livro Sete - Sete aulas sobre Linguagem, Memória 

e História; de Susana Kampff Lages (1998) o artigo “Asas da interpretação - Notas sobre anjos 

em Walter Benjamin e Guimarães Rosa”; de Franco Rella (1989a, 1989b ) “L’angelo e la sua 

ombra” e Metamorfosis. Imágenes del pensamento; e de Flora Süssekind (2008) 

“Hagiografias”.  

Os poemas de Cacaso em que aparece a figura do anjo ou características da hagiografia 

analisados neste tópico são: “Psicologia do eterno”, “Grupo Escolar”, “Na morte de Augusto 
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Frederico Schmidt”, “Praça da Luz”, “Poemas Brancos”, “Confidência a Vila Rica”, “Canção 

Pequena”, “Aos 30 anos”, “Meu corpo”, “O Mito”, “O Mergulhador”, “Banquete”, 

“Alegorias”, “Cinema Mudo”, “Obra Aberta”, e a canção “Dentro de mim mora um anjo”. 

Sobre a figura do anjo que aparece nos poemas de Cacaso, com uma significação sempre 

diversificada, Flora Süssekind (2008) em “Hagiografias” informa que os anjos presentes na 

lírica não atuam sobre a estrutura do poema. O humor que se dá por meio da ironia, a política 

que se transpõe de forma sutil e a nostalgia que sempre remete ao universo infantil do poeta, 

são os traços que mais são evidenciados em relação ao processo de criação dessa figura 

angelical nos poemas de Cacaso. 

Os traços do anjo moderno presentes nos versos de Cacaso são apresentados nesta 

dissertação por meio do diálogo com o anjo da história, descrito por Walter Benjamin na nona 

tese “Sobre o conceito de História”, a partir do Angelus Novus de Paul Klee (1920) posto que 

seus traços são desfigurados, fragmentários e também se nota uma preocupação com a 

efemeridade do tempo e com a impossibilidade de entoar um hino/mensagem em um tempo 

sombrio, tal qual a ditadura militar, período em que o poeta escreve. Assim, a figura do anjo 

inserida nos versos denotam uma retomada do lirismo como forma de se opor ao 

embrutecimento dos homens da época, por meio da inserção da sensibilidade daquilo que é 

etéreo. Já os traços do anjo barroco são descritos a partir de uma relação entre os anjos disformes 

do escultor barroco Aleijadinho, posto que ambos apresentam as clássicas oposições entre 

sublime e grotesco, sagrado e profano, belo e feio. Outra questão é a figura do anjo que é 

construída a partir de um corpo humano (profano/ efêmero) por vezes com traços infantis, com 

asas de anjos (sagrado/ eterno). Porém, o elemento central dessa figura angelical de Cacaso é o 

uso da ironia ao abordar essas temáticas.  

 No segundo capítulo mostra-se quais as relações entre o poeta Cacaso e Oswald de 

Andrade, denotando um traço ready-made, a partir dos livros: Beijo na Boca e Grupo Escolar, 

de Cacaso (2002), reunidos na Antologia Lero-Lero, bem como outros poemas presentes nesta 

antologia; e O perfeito cozinheiro das almas deste mundo e Primeiro Caderno do Aluno de 

Poesia Oswald de Andrade, de Oswald de Andrade (2014; 2018).  

Sendo assim, na primeira parte do segundo capítulo, explora-se de que forma ambos os 

autores apropriam-se da técnica do ready-made de Marcel Duchamp, a partir do uso de 

colagens, recortes, fragmentos, carimbos, entre outros elementos exteriores e incomuns à 

estética dos livros tradicionais, e com isso denotam um traço de Modernidade e de ruptura com 

padrões estéticos canônicos da literatura.  



18 

 

Esse traço ready-made pode ser lido, portanto, nas capas dos livros de Cacaso, sendo 

elas: 1ª edição do livro Grupo Escolar (1974); 1ª edição do livro Mar de Mineiro (1982); 1ª 

edição do livro A Palavra Cerzida (1967); e nos recortes, desenhos e colagens do livro O 

perfeito cozinheiro das almas deste mundo de Oswald de Andrade (2014). Outro traço é a 

linguagem fragmentária provocando efeito de humor, como uma aparente brincadeira mas, no 

entanto, é carregada de críticas às estéticas tradicionais, presente na obra de Cacaso, Oswald de 

Andrade e Marcel Duchamp. Os exemplos aqui estudados são e os poemas de Cacaso “Poética”, 

“A Palavra do $enhor”, “Porvir”, “Serviço de Informações”, “Elogio da Loucura”, e “Mudando 

o Estado”; bem como a paródia da Monalisa de Leonardo da Vinci L.H.O.O.Q. de Marcel 

Duchamp (1919), e “Canto de Regresso à Pátria”, que Oswald de Andrade parodia o romântico 

Gonçalves Dias em sua “Canção do Exílio”, enquanto que Cacaso, por sua vez, os retoma e os 

parodia no poema “Jogos Florais”.  

A questão do pseudônimo como um traço ready-made também é discutida nesse 

capítulo. Desta maneira, visa-se mostrar que a alteração do nome por um pseudônimo ou 

apelido como é o caso de Cacaso, denotam também uma mudança estética na própria escrita 

desses autores. Marcel Duchamp escreveu diversos ready-mades sob o pseudônimo de Rrose 

Sélavy, já o poeta Antonio Carlos de Brito, em seus primeiros livros assina com seu próprio 

nome e, quando seus versos tornam-se fragmentários, o autor começa a publicar livros sob o 

apelido de Cacaso, Oswald de Andrade n’O perfeito cozinheiro... utiliza o pseudônimo Miramar 

ou Garoa. Há também uma breve discussão sobre a questão da androgenia presente na obra de 

Duchamp, por meio de Sélavy, e na obra de Cacaso, por meio da musa do livro Beijo na Boca, 

que parece ser o alter ego do próprio autor, bem como pela figura do anjo que perpassam seus 

poemas, posto que é um ser andrógeno, e que como afirma Cacaso “o sexo não tem sexo” 

(BRITO, 2002, p.261). 

Já no tópico 2.1 enfatiza-se as relações entre Cacaso e Oswald de Andrade, a partir da 

leitura que Cacaso faz do livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, de 

Oswald de Andrade. Para explicitar esse diálogo utiliza-se as capas da 1ª edição do Primeiro 

Caderno... (1927), de Oswald, e da 1ª edição de Beijo na Boca (1975), de Cacaso. Além das 

capas, destaca-se o caráter do aluno experimental – de comportamento anárquico, que 

reivindica uma nova norma: sendo ela primitiva, naive, própria da criança -  para compor uma 

nova linguagem, experimental e fragmentária, abarcando os erros, o humor, a brincadeira. Esse 

caráter do aluno experimental é chamado por Raúl Antelo de “enunciação-criança”, ou ainda, 
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nos termos de Baudelaire de “homem-criança”, o qual se sente inebriado pelas coisas mais 

ordinárias e simples da vida, transformando-as em conteúdo para a poesia. 

Esse traço de criança, utilizado por Cacaso também ressoa nas capas de seus livros ou 

nos desenhos que ilustram seus versos. Ademais, estuda-se a capa do livro Na Corda Bamba 

1978) que possui um desenho (rabiscos) do filho de Cacaso e também três ilustrações presentes 

na edição de 2000 do livro Beijo na Boca, e os poemas: “E com vocês a Modernidade”, “Estilos 

Trocados” e “Aos Pés! Da Musa”. A partir desses poemas discute-se algumas relações entre 

Cacaso e Oswald de Andrade e, a partir dos desenhos desenvolve-se a leitura de que há a 

construção de uma musa, enquanto que os poemas “desconstroem” a ideia de amor idealizado. 

Disserta-se também sobre essa musa ser o próprio alter ego de Cacaso.  

No tópico 2.2 retoma-se os estudos sobre o aluno experimental nas obras de Cacaso e 

Oswald de Andrade, agora nos livros Grupo Escolar, de Cacaso (2002) e Primeiro Caderno do 

Aluno de Poesia Oswald de Andrade, de Oswald (2018). Aqui se faz a leitura, em ambos os 

livros, de um aluno inserido no universo escolar, tendo seu primeiro contato com a poesia, a 

partir de lições escolares, nos poemas de Cacaso: “Cartilha”, “Poema Anfíbio”, “Logias e 

Analogias”, “O que é O que é”, “Sinais do Progresso”; e de Oswald: “Ballada do Esplanada”.  

Fora pertinente discutir sobre a pedagogia tecnicista que vigorava na época em que 

Cacaso escrevia, e que deixava matéria de humanidades à margem, fora do currículo escolar, e 

com isso a sensibilidade da criança é comedida. É por isso que há esse retorno ao universo 

escolar e infantil, em que a criança possui espontaneidade, liberdade e curiosidade para observar 

as coisas sensíveis, se configurando como uma retomado do lirismo, como maneira de se opor 

às opressões da ditadura, por isso alguns poemas analisados neste tópico também abordam essa 

questão.  

 O terceiro capítulo apresenta quais são as formas que Cacaso encontra para ter voz num 

cenário político repressor e silenciador como a ditadura militar escolhendo, assim, o uso do 

lirismo em seus versos como forma de resistência. Também discute-se nesse capítulo o uso do 

lirismo nos poemas de Cacaso como maneira de ir contra à todas as formas de ditaduras, sejam 

elas de linguagem, estéticas ou de comportamento. E assim, Cacaso retoma o lirismo dos 

Modernista como forma de se opor à maneira de escrita elitizada dos poetas Concretos, como 

se vê nos seguintes poemas: “Estilos de Época” e “Política Literária”. 

Outros aspectos do lirismo nos poemas de Cacaso se dão por meio da politização do 

cotidiano, ou seja, há em seus versos uma inserção de uma linguagem coloquial e de temáticas 

da vida ordinária das décadas de 1960/1980, pois, traduzindo-se numa linguagem acessível esta 
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poesia alcança um vasto público de leitores, em meio às calçadas do Rio de Janeiro, parques, 

universidades, teatros, cinemas, etc. 

 Por fim, no segundo tópico do mesmo capítulo, destaca-se a escrita crítica de Cacaso 

em revistas e jornais contrários ao regime militar, nos quais o poeta mineiro encontra espaço 

para falar e teorizar sobre o movimento marginal, mostrando que a marginalidade não é uma 

opção dos jovens escritores mas sim uma necessidade. Nesses jornais, de forma geral, Cacaso 

discorre também sobre o cenário cultural e político da época.  Os ensaio discutidos neste 

capítulo fazem parte do livro Não quero prosa, de Cacaso (1997) e que traz recortes dos 

seguintes jornais: Jornal do Brasil, Jornal Movimento, Jornal Opinião, Revista Almanaque, 

Revista Veja, Jornal Leia Livros, Jornal Folha de S. Paulo, entre outros. Também fora 

pesquisado os ensaio de Cacaso no acervo online do Jornal Opinião, disponível na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional.  
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1. SOBRE A MODERNIDADE EM CACASO 

  

Para compreender a Modernidade presente na poética de Cacaso é necessário recorrer 

aos estudos de Charles Baudelaire (1996) em seu tão conhecido livro O pintor da vida Moderna. 

No ensaio “A Modernidade” o escritor francês informa que “[a] Modernidade é o transitório, o 

efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável” 

(BAUDELAIRE, 1996, p. 26). Essa característica dúbia da Modernidade é ironizada por Cacaso 

em “Papo Furado”. 

 

PAPO FURADO  

O transcendental se dissolvendo no  

Efêmero 

(BRITO, 2002, p. 50).  
 

Por meio da ironia e do jogo de palavras, em “Papo furado”, Cacaso põe em questão 

tudo aquilo que é canônico e transcendental, mas que, na Modernidade, passa a ser visto como 

efêmero, ou seja, é no transcorrer do tempo que o eterno se dissolve, se degrada e se destrói. 

“Papo Furado” mostra que Cacaso também vê na Modernidade um caráter destrutivo, posto que 

ela ‘dissolve’, ou seja, põe em xeque as tradições e as concepções vistas anteriormente como 

eternas, por exemplo. Há também a presença da continuidade, ou seja, o inacabado, nessa 

‘dissolução’ que se dá no uso do gerúndio (“dissolvendo”), ou seja, as destruições da 

Modernidade se dão sucessivamente, num processo de destruição e criação ligados à 

temporalidade. 

Nesse sentido, outro poema de Cacaso em que aparece a questão da efemeridade do 

tempo é “Anulação”.  

Fiquei mais velho. [...] 

e nenhuma preparação para a vida. 

[...]                                      

 

Pelos olhos recebo o tempo, interpreto 

e nego. É muito forte o tempo. 

Me invento na laje, no corte e na 

palavra. Inútil: estou sempre começando.  

 

O amor resvala e acena e já  

descrente desta ou de outra miragem,  

recolho nada entre o céu e a idade. 

 

Tudo esfriou e nem era frio, e nem  

o germe pondo a noite no casulo:  

Corpo desfeito e tempo nulo 

(BRITO, 2002, p. 188). 
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Neste poema se vê a “Anulação” do homem diante do tempo. Na primeira estrofe o eu-

lírico informa que envelhecer não lhe dá mais preparação para a vida – não há mais 

experiências, apenas vivências efêmeras. Ou seja, o eu-lírico de “Anulação” não adquire mais 

experiências com o passar dos anos, no entanto, ele é anulado por esse processo de sempre se 

renovar, tornando seu “corpo desfeito e tempo nulo” (BRITO, 2002, p. 188). Desta forma, o 

moderno se torna sinônimo de “novo” e com isso assume uma dinâmica paradoxal que põe em 

colapso sua própria definição, pois: “[a]o se definir pela novidade, a Modernidade adquire uma 

característica que, ao mesmo tempo, a constitui e a destrói” (GAGNEBIN, 2005, p. 141). 

Já na segunda estrofe conclui que é necessário sempre começar. Novamente se percebe 

o uso do gerúndio: “[...] estou sempre começando” (BRITO, 2002, p. 188), denotando a 

continuidade deste processo de sempre se reinventar na Modernidade. Essa necessidade de se 

reinventar na Modernidade se dá porque, segundo Jeanne Marie Gagnebin (2005) em 

“Baudelaire, Benjamin e o Moderno2”, “[o] presente, o atual, o ‘moderno’, implica agora esse 

sentimento de ruptura com o passado, ruptura valorizada positivamente, pois, pretende ser a 

promessa de uma melhora decisiva” (GAGNEBIN, 2005, p. 141).  No entanto, o eu lírico está 

“descrente desta ou de outra miragem” (BRITO, 2002, p. 188). 

Ao perceber essa característica da Modernidade, Cacaso conclui, de maneira comedida, 

que o tempo impulsiona para a putrefação, pois “[t]udo esfriou e nem era frio, e nem/ o germe 

pondo a noite no casulo[...]” (BRITO, 2002, p. 188). O tempo, ou até mesmo a Modernidade, é 

visto como um jogo em que o homem sempre perderá – isso fica nítido quando o eu lírico “[...] 

recolh[e] nada entre o céu e a idade” (BRITO, 2002, p. 188) – não importa se ele se move ou 

se estagna, está condenado a esta fatalidade cronológica.   

Em outro poema, intitulado “Destruição”, agora com um teor mais filosófico, Cacaso 

(2002) versa sobre o caráter destrutivo da Modernidade. 

 
Onde jaz o crisântemo   

o mistério tem raiz:  

Flor, ou haste envenenada,  

aqui celebro meu fim.  

 

No território inconteste  

sou alimento e fome. 

                                                           
2 Nesse texto Gagnebin divide seu trabalho em três passos: primeiro, uma breve apresentação histórica do conceito 

Modernidade; segundo, uma análise do texto “O Pintor da vida Moderna” de Charles Baudelaire; e, por fim, uma 

descrição da transformação e da ampliação do conceito Modernidade em Walter Benjamin. A referência da autora 

para esse ensaio são os apontamentos de H.R. Jauss (1970) em Literaturgeschichte als Provokation. 
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A gula então extinta  

é o objeto de antes. 

  

             Canteiro: onde plantado  

   já não crescem os cabelos  

   ou mar que pressentimos.  

 

   Onde o tempo é uma espada 

   ruminamos ferozmente 

   a ideia de acabar.  

   (BRITO, 2002, p. 222) 

  

 Há uma alusão, neste poema, ao grande poeta da Modernidade Charles Baudelaire, 

quando o eu lírico diz: “Flor ou haste envenenada”, numa possível referência ao livro Flores 

do Mal, livro no qual Baudelaire explora as angústias do homem, das multidões e as 

transformações da cidade de Paris na Modernidade. Na última estrofe deste poema: “Onde o 

tempo é uma espada/ ruminamos ferozmente/ a ideia de acabar” (BRITO, 2002, p. 222) 

percebe-se que é a própria temporalidade a responsável por essa cesura, destruição, posto que 

o tempo é uma ‘espada’ que corta qualquer eternidade. 

 Com isso fica expressa a ideia da efemeridade do tempo, que impele o homem 

ferozmente para o futuro, ou seja, para o seu fim, “aqui celebro meu fim” (BRITO, 2002, p. 

222), para sua ruína e destruição, tal qual, o semblante do anjo da nona tese de Walter Benjamin 

(1994), contida em “Sobre o Conceito de História” no livro Magia e Técnica, Arte e Política. 

Walter Benjamin (2000) disserta sobre o processo de construção e destruição em “O 

Caráter destrutivo” afirmando que para o caráter destrutivo nada é duradouro − tudo pode ser 

visto como caminho, limiar − e, portanto, tudo pode dar espaço para o novo, por exemplo: 

“[o]nde outros esbarram em muros ou montanhas, também aí ele vê um caminho” 

(BENJAMIN, 2000, p. 237). E assim, pode-se pensar também o caráter negativo da 

Modernidade, posto que o novo está sempre em transformação, ou seja, o “novo” transforma-

se rapidamente em “velho” para dar lugar ao outro “novo”, e assim sucessivamente.  

 
Já que vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. Nenhum 

momento é capaz de saber o que o próximo traz. O que existe ele converte em 

ruínas, não por causa das ruínas, mas por causa do caminho que passa através 

delas (BENJAMIN, 2000, p. 237). 

 

 Portanto, Benjamin afirma que o caráter destrutivo é sempre impulsionado pelo ânimo 

do novo e vai contra os tradicionalistas, posto que esses transmitem as coisas e tornam-as 

intocáveis. Já o caráter destrutivo torna as coisas manejáveis, podendo liquidá-las para ceder 
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espaço ao novo, que surgirá das ruínas. O caráter destrutivo pode ser visto como ruptura da 

continuidade, pois, no momento em que destrói, deixa ruínas para o novo surgir a partir delas.  

  Os poemas de Cacaso vão de acordo com a assertiva de Gagnebin (2005) que vê no 

caráter destrutivo da Modernidade uma relação com a temporalidade e com a morte e, desta 

forma, a Modernidade se relaciona com a Antiguidade, não apenas tomando-a como modelo, 

mas devido à fragilidade de ambas, ou seja, estão fadadas ao caráter destrutivo, até aquilo que 

é “transcendental”. 

Esse caráter destrutivo e, portanto, efêmero, é visto de maneira positiva por Baudelaire 

(1996) em O pintor da Vida Moderna como expressão daquilo que é “sempre-novo”, porém, 

segundo Jeanne Marie Gagnebin (2005) é visto por Benjamin de maneira negativa, pois revela-

se como ameaça de desaparecimento e, portanto, relaciona-se com a morte. 

No poema “Obrigação” há a afirmação que “[o]s homens são deglutinados pela carreta 

humana” (BRITO, 2002, p. 195). Ou seja, o poeta Cacaso vê, nessa Modernidade feérica e 

avassaladora, a morte como algo que se antecipa e chega “Já Já”, como sugere o título de outro 

poema. Em um tom irônico o eu-lírico clama pela morte. 

 
Se a morte é mesmo certa 

que seja também pra já 

[...] 

 

Se vier na flor dos anos 

pois então que venha já 

[...] 

 

A flor da idade floresce?  

que venha a morte já já  

[...] 

 

Bem-vinda bem-vinda a morte 

que a morte venha já já  

(BRITO, 2002, p. 33) 

 

Quando o eu-lírico diz: “[a] flor da idade floresce? / que venha a morte já já” (BRITO, 

2002, p. 33) percebe-se que talvez o eu-lírico tenha medo da putrefação, nessa Modernidade 

que tudo consome, e por isso teme florescer, querendo que a morte chegue “já já”. Todavia, o 

poeta também vê beleza na morte como fica expresso no poema “Morte” – outro poema em que 

o eu-lírico novamente deseja a morte. 

 
I 

Não nasci para a ênfase  

Sou tristonho  
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Quem me vê não vê que sou feliz  

Sou um dogma  

Sou um prisma 

 

Eu quero um só  

Quero tudo 

 

2  

Eu te amo oh morte 

Sou Sádico, sou belo, sou completo  

 

Sou igual a ti  

Não deixo resto 

Por isso te conquistarei  

 

Eu te amo oh morte! 

(BRITO, 2002, p. 269). 

 

            Percebe-se, portanto, que na poética de Cacaso a morte é uma das facetas da 

Modernidade, pois, “[o] tempo amordaçado me espera” (BRITO, 2002, p. 227), em outras 

palavras, essa faceta da morte enquanto fim da modernidade revela que ambas possuem o 

mesmo caráter devido ao fato que destroem tudo, sendo transpassada pela efemeridade do 

tempo. Já no poema “Natureza-Morta” se nota que a temática do tempo se cruza com a temática 

da morte.  

 
Toda coisa que vive é um relâmpago 

(BRITO, 2002, p. 54). 

  

A efemeridade da vida é expressa na palavra relâmpago. A partir deste verso e do título 

do poema pode-se concluir que a temática da morte é contígua à temática do tempo. O 

relâmpago figura também a velocidade da Modernidade, e é devido a isso que Cacaso escreve 

o poema com apenas um verso, para denotar que a escrita da Modernidade se constitui pelo 

fragmento – única maneira possível de narrar – e pela rapidez.  

 O poeta Cacaso em alguns de seus poemas também aborda a questão temporal em 

relação à Modernidade com ironia. Pode-se pensar, portanto, que o poeta, em alguns versos, 

percebe a Modernidade a partir da sua relação com o passado. Pois, o autor mostra o presente 

sempre em embate com o passado ou com o futuro. Esse embate também é apresentado por 

Gagnebin (2005) ao afirmar que o presente e o moderno implicam uma ruptura com o passado. 

Essas relações podem ser lidas em quatro poemas de Cacaso (2002). 

 
POSTERIDADE 

O colete preto de meu avô montava num burro 

preto e posava para retrato 
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o colete virou sorvete 

do burro não mais se soube 

e meu avô  ficou  

demente  

(BRITO, 2002, p. 13). 

 

TEMPO 

Um dia nos lembraremos deste tempo se lembrança houver 

que estivemos nesta sala que algumas vezes nos  

tocamos 

éramos mais felizes mais moços 

 

um dia nos levaremos deste tempo se levar  

houver 

(BRITO, 2002, p. 13). 

 

MÁQUINA DO TEMPO 

E com respeito àquele problema do  

futuro acho que vou ficando por aqui....  

(BRITO, 2002, p. 22). 

 

DILEMA DO IOGA 

 

Não sei se penso no futuro ou em que dedo do meu pé 

(BRITO, 2002, p. 63). 

 

 Por meio desses poemas pode-se notar que a figura de linguagem a qual Cacaso recorre 

para descrever a efemeridade da Modernidade é sempre a ironia. O poeta sempre brinca com a 

questão da Modernidade por meio de jogos de palavras – e uma das palavras que se repetem é 

TEMPO – trocadilhos, que soam como as cantigas populares. Portanto, há um resgate de um 

passado, mesmo quando se brinca com esta temática. Já Baudelaire, para descrever o caráter 

efêmero da Modernidade se utiliza da metáfora e da alegoria, ou seja, o autor se expressa de 

forma figurada.  

Sendo assim, segundo Gagnebin (2005), o caráter paradoxal da Modernidade é discutido 

por Baudelaire em O Pintor da Vida Moderna a partir de metáforas e alegorias que expressam 

a dupla dimensão que a Modernidade pressupõe, por exemplo, ao dizer que ela é composta de 

um elemento transitório e efêmero e de um elemento eterno e imutável. E é aí que a 

Modernidade aparece enquanto alegoria, pois, ela também seria uma busca pelo inalcançável, 

denotando que o moderno é sempre fluído e rapidamente torna-se antigo.  

 Cacaso, por sua vez, ironiza também essa questão dual da Modernidade. Por exemplo, 

em “Boêmia” o eu lírico percebe essa dualidade do tempo: “Acho que hoje já é/ Amanhã” 

(BRITO, 2002, p. 63), ou ainda, em “E com vocês a Modernidade” o primeiro verso se 

contrapõem ao título do poema: “Meu verso é profundamente romântico” (BRITO, 2002, p. 

113). Nesse último poema, “E com vocês a Modernidade”, fica expressa a ironia do eu lírico já 
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no título, ao sugerir ao leitor que vai apresentar a Modernidade e, no entanto, no primeiro verso 

explicita a contradição ao elucidar que se trata de um verso romântico. Isso denota como a 

Modernidade, definida por aquilo que traz de novidade, conforme Gagnebin (2005), muitas 

vezes recupera o passado, seja para ressignificá-lo ou para reafirmá-lo.  

  A partir dos poemas citados acima pode-se notar que a definição de Modernidade – 

sendo ela uma recuperação/continuação e uma ressignificação do passado – presente na poética 

de Cacaso é, pois, semelhante àquela discutida por Charles Baudelaire, posto que, para 

Baudelaire, essa recuperação do passado trata-se de “extrair o eterno do transitório” 

(BAUDELAIRE, 1996, p. 25). 

Com efeito, Cacaso, um poeta que, a partir da leitura de Flora Süssekind e da presente 

leitura, em alguns poemas, indica o desejo de permanência, de tornar-se mito ou ainda 

hagiográfico, como será mostrado adiante, e que também percebe um caráter efêmero na própria 

poesia, expresso no poema que se segue. 

 
INDEFINIÇÃO  

pois assim é a poesia:  

esta chama tão distante mas tão perto de  

estar fria 

(BRITO, 2002, p. 92). 

 

Assim, ao pensar o poeta enquanto aquele que por meio de seus poemas permanece, 

ressalta-se o caráter hagiográfico da poesia de Cacaso, como uma possibilidade ou recurso, de 

ser recordado pela posteridade, de criar uma obra que resista à fugacidade do tempo e da vida, 

ou seja, de extrair do efêmero a eternidade. Pois, a hagiografia, termo ressignificado por Flora 

Süssekind (2008) em “Hagiografias”, significa um fazer poético em que o próprio eu lírico ou 

a sociedade cria uma imagem de anjo para o autor, através da veneração ou prestígio que se dá 

a esse determinado autor, tornando-o canonizado e, portanto, recordado pela posteridade. Essa 

questão da hagiografia será discutida no próximo tópico e ficará mais clara essa relação com o 

efêmero. 

 

1.1 Asas da poética de Cacaso: Hagiografia e o anjo da História 

 

 Após salientar que a poética de Cacaso estabelece diálogos com a Modernidade – 

conforme a leitura de Baudelaire e Walter Benjamin – é necessário mostrar aqui que um dos 

elementos que fazem com que essa relação fique nítida é a presença da figura do anjo nos 

poemas de Cacaso. Portanto, neste tópico, mostra-se como a figura do anjo, em seus poemas, 
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não é apenas uma entidade superficial ou mera superstição,3 mas denota-se o quanto essa figura 

reaparece em diversos contextos, sempre ressignificada.  

Cacaso em “Psicologia do eterno”, por meio de um eu lírico apresentado na primeira 

pessoa do singular, afirma: 

 
[e]xisto na véspera. O que sou 

não anuncia: se repete.  

Assim a música prevê  

sua intenção de estátua 

(BRITO, 2002, p. 220).  

 

 Por meio deste poema de Cacaso já se pode perceber o desejo de ser recordado na 

posteridade desde o título “Psicologia do eterno” e também porque o eu lírico revela “sua 

intenção de estátua” (BRITO, 2002, p. 220) como uma forma de superar o caráter efêmero da 

Modernidade.  

Desta forma, esse poema vai de acordo com a afirmação acima de que a figura do anjo 

sempre reaparece em diversos contextos: “[...] O que sou/ não anuncia: se repete” (BRITO, 

2002, p. 220) e com diversas significações, como será mostrado adiante, por exemplo, a figura 

do anjo no barroco e a figura do anjo na Modernidade, para assim perceber como essas figuras 

de anjos reaparecem na poética de Cacaso.  

Cumpre dizer que tanto o anjo da Modernidade, quanto o anjo barroco perpassam a obra 

poética de Cacaso. Isso fica mais evidente a partir dos apontamentos de Flora Süssekind (2008) 

em “Hagiografias” quando a autora percebe na poética e na pessoa de Cacaso uma relação com 

a figura do anjo, isto é, “prefigurações” de uma “angelografia” que se encontram disseminadas 

na lírica do poeta mineiro.  

Os anjos da poética de Cacaso remetem ao anjo torto drummondiano como será 

mostrado adiante, por exemplo. Também é possível relacionar os anjos presentes em sua obra 

com o cotidiano do poeta, suas vivências da infância mineira, o contexto comportamental da 

década de 1960/1970, o contexto histórico da ditadura militar, as repressões e boicotes, os meios 

de publicação, entre outros fatores. Possuem também um caráter brincalhão ou, por vezes, se 

voltam à temática religiosa ou política. 

 

                                                           
3 Conforme Susana Kampff Lages (1998) o anjo é “[e]ntidade fundamentalmente aérea, etérea, sua humanidade é 

apenas aparência, e não substância [...]” (LAGES, 1998, p. 136), ou ainda: “[...] figura estereotipada de algum 

cenário teatral retido pela memória. Não põe os pés no chão, como os outros personagens humanos; voa, isto é, 

encontra-se em um estado de suspensão, entre o chão e o alto. O anjo é sonoro, fala, emite sons. A sonoridade que 

o envolve, porém, é um antisom, um quase silêncio [...]” (LAGES, 1998, p. 135). 
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[Os anjos] mantêm-se coesos em sua concisão humorística, política ou 

nostálgica, funcionando as aparições como registro prosaico de um imaginário 

religioso popular e possível de uma inversão, de uma resistência figural à 

demonização, pelos governos militares, de todo e qualquer esforço de 

resistência à época (SÜSSEKIND, 2008, p. 41).  

 

Atendo-se a essa concisão política, no poema “Grupo Escolar” a temática da ditadura 

aparece de forma sutil e ao mesmo tempo irônica. 

 

Sonhei com um general de ombros largos 

                                            que rangia 

e que no sonho me apontava a poesia 

enquanto um pássaro pensava suas penas 

e já sem resistência resistia. 

O general acordou e eu que sonhava  

[...] 

mas em tempo fixei no firmamento 

esta imagem que rebenta em ponta fria: 

poesia, esta química perversa,  

este arco que desvela e me repõe  

           nestes tempos de alquimia 

(BRITO, 2002, p. 169). 

 

O general representa, portanto, a figura de medo e repressão neste poema. O anjo aqui 

é descrito como um pássaro que “já sem resistência resistia” (BRITO, 2002, p. 169). É 

importante destacar que ambos estão presente no sonho do eu-lírico, o general (figura de medo) 

lhe aponta a poesia e o anjo/pássaro resiste, no entanto, quem desperta do sonho não é o eu 

lírico, mas sim o próprio general, ou seja, o eu lírico permanece “sonhando” e ao continuar em 

sonho pode criar ficções (a partir da poesia). A conclusão que o eu-lírico chega é de que a poesia 

e o lirismo são formas de contestar toda a repressão da época da ditadura militar.  

Portanto, neste poema o eu-lírico se utiliza da poesia como resistência aos anos de 

chumbo da ditadura. Uma das maneiras de ir contra essa obscuridade do período ditatorial é o 

uso do lirismo em seus poemas. Como se vê em uma das estrofe do poema “Na morte de 

Augusto Frederico Schmidt”. 

 

Homens obscuros desmontam  

a máquina do pensamento 

e a poesia é um trato a ponderar 

(BRITO, 2002, p. 197). 

 

 Neste poema destaca-se que os homens, em tempos obscuros tal qual a ditadura, 

embrutecem, perdem a sensibilidade e a capacidade de pensar e com isso tornam-se como 

máquinas, a conclusão do eu-lírico novamente é de que só o lirismo e a poesia conseguem 

retirar o homem deste estado de embrutecimento.  
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 Desta forma, percebe-se que uma das facetas dos anjos na poesia de Cacaso é a 

demonstração de inversão ao regime militar, de resistência à figura de medo que pairava sobre 

determinado contexto histórico (ditadura), trazendo a figura angelical − e o lirismo − como 

maneira de ir contra a esse ambiente opressor e obscuro. 

Outra questão que Süssekind desenvolve em seu artigo sobre a hagiografia é a 

redefinição deste termo. A autora concebe a hagiografia não apenas como referência à escrita 

da vida dos santos, mas, constrói, a partir de uma ressignificação do termo, uma crítica aos 

padrões de canonização literária. Em “Hagiografias” Flora Süssekind (2008) ressalta que a 

morte prematura de alguns poetas como Cacaso, Ana Cristina Cesar e Paulo Leminski, tornou 

estes poetas canonizados diante da crítica4.   

Para demonstrar como ocorre a hagiografia post-mortem na poética de Cacaso ressalta-

se o exemplo da crítica destinada ao poeta mineiro após sua morte. Flora Süssekind (2008) traz 

em seu artigo uma citação de Wilson Coutinho que se encontra em um obituário sobre a morte 

de Cacaso, publicado no Jornal do Brasil, intitulado “O som de um anjo”: “[a]os 43 anos, 

Cacaso conservava o rosto juvenil, redondo, mantendo ainda os cabelos longos, a barba por 

fazer e as sandálias de couro” (COUTINHO, 1986 apud SÜSSEKIND, 2008, p. 33).  

A partir dessa informação pode-se notar a crítica hagiográfica, desde o título do texto 

obituário “O som de um anjo”, e com isso lembrar uma das canções de Cacaso que afirmava 

“dentro de mim mora um anjo”, ou recordar a aparência franciscana que o poeta possuía, 

relacionando-se assim à figura de um anjo. Süssekind observa que Cacaso, com essa aparência, 

tinha um despojamento juvenil e angelical fortemente relacionado com sua infância mineira, o 

que denota em Cacaso uma certa “informalidade de menino”. 

Anterior a essa descrição de Süssekind (2008), Roberto Schwarz (1988) no prefácio 

“Pensando em Cacaso” do livro O Poeta dos outros de Cacaso reeditado em 1997 por Vilma 

Arêas, constrói a assertiva de que:  

 

                                                           
4 A autora informa que “privilegi[ou] de propósito exemplos de vida breve, mortes prematuras, por vezes trágicas, 

pois este costuma ser fator preponderante nesses processos de canonização” (SÜSSEKIND, 2008, p. 30). Esses 

fatores fazem com que as hagiografias sejam denominadas malditas e, portanto, percebe-se que “[h]á a construção 

frequente (mesmo quando se reproduzem hagiografias malditas) de algo próximo às histórias de santos quando se 

toma qualquer um deles como objeto de estudo” (SÜSSEKIND, 2008, p. 30). Süssekind explicita que esses poetas 

foram santificados ou execrados pela crítica dizendo que não há pré-requisitos estabelecidos para tanto, por 

exemplo, ela cita a própria vida dos poetas que são cheias de excepcionalidades e que, por vezes, esse traço 

biográfico torna suas obras também excêntricas. Ou seja, a crítica de Süssekind se dá quando a autora informa que, 

no momento atual da poesia, não há necessidade trágica para que ocorra à canonização de alguns autores, mas sim, 

que esses autores façam parte de algum grupo minoritário, afirmando que “[m]udam os santos, mantém-se, porém, 

a lógica hagiográfica semelhante. E de efeito duplo: a santificação e a “tristeza aguda” de um são garantia de 

alcance para a voz do outro, do hagiólogo” (SÜSSEKIND, 2008, p. 32). 
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[a] estampa de Cacaso era rigorosamente 68: cabeludo, óculos de John 

Lennon, sandálias, paletó vestido em cima de camisa de meia, sacola de couro. 

Na pessoa dele entretanto estes apetrechos da rebeldia vinham impregnados 

de outra conotação mais remota. Sendo um cavalheiro de masculinidade 

ostensiva, Cacaso usava a sandália com meia soquete branca, exatamente 

como era obrigatório no jardim de infância. A sua bolsa a tiracolo fazia pensar 

numa lancheira, o cabelo comprido lembrava a idade dos cachinhos, os óculos 

de vovó pareciam de brinquedo, e o paletó, que emprestava um decoro meio 

duvidoso ao conjunto, também. A ligação muito próxima e viva – cheia de 

fotografias – com a mãe, uma senhora de beleza comovente, completava o 

apego assumido aos primeiros anos (SCHWARZ, 1997, p. 135-136). 

 

Nesta afirmação fica claro que Schwarz (1997) atem-se ao caráter juvenil de Cacaso: 

suas vestimentas e seu comportamento de rebeldia, inconformismo e contestação − 

características do comportamento jovem da contracultura de 1968 − misturando-se com traços 

da infância mineira do poeta. Desta forma, é a aparência franciscana e informal de menino 

presente na figura de Cacaso que, portanto, pode relacionar-se com a figura do anjo barroco5.  

A canção “Dentro de mim mora um anjo”, de Cacaso e Suely Correa Costa, é um 

exemplo de como o barroco está imbricado nesta figura de anjo que o poeta constrói: 

  

Quem me vê assim cantando 

Não sabe nada de mim 

Dentro de mim mora um anjo 

Que tem a boca pintada 

Que tem as unhas pintadas 

Que tem as asas pintadas 

Que passa horas à fio 

No espelho do toucador 

 

Dentro de mim mora um anjo 

Que me sufoca de amor 

Dentro de mim mora um anjo 

Montado sobre um cavalo  

                                                           
5 Luiz F. Papi (1983) em O aleijadinho: Anjo e bruxo do Barroco, faz uma catalogação da significação do termo 

barroco ao longo dos anos e afirma que na segunda metade do séc. XVIII o uso do termo referia-se à arte que se 

opõe ao estilo clássico, já no Oitocentos a arte barroca é considerada “grotesca transgressão, quando não agressão 

flagrante aos padrões vigentes do belo.” (PAPI, 1983, p. 21). O autor também informa alguns verbetes de 

dicionários acerca do termo: “Eis algumas acepções do barroco tiradas do Novo Dicionário Aurélio: ‘2.Muito 

ornamentado; sobrecarregado, exuberante: oratória barroca, decoração barroca. 3. Fig. Irregular, extravagante, 

estrambótico. 5. O período em que floresceu o estilo barroco (aproximadamente dos fins do séc. XVIII), 

caracterizado por uma atmosfera artística e cultural carregada de conflitos entre o espiritual e o temporal, entre o 

místico e o terreno. Barroco brasileiro. Estilo próprio das produções artísticas e literárias do Brasil nos secs. XVII, 

XVIII e princípios do sec. XIX e cuja expressão principal é a arquitetura e escultura sacra, de que foi interprete 

principal Antônio Francisco Lisboa, dito o Aleijadinho’.” (PAPI, 1983, p. 21-22) Após essa catalogação, Papi 

(1983) faz uma crítica ao papel aliciador do sentimento religioso implícito no barroco, ou seja, a mobilização do 

barroco a serviço da igreja posto que o barroco foi uma forma de influenciar emocionalmente e com isso persuadir 

o público por meio do choque ou impacto, porém “[n]ão se depreenda daí, contudo, que o barroco seja um estilo 

forjado pela igreja. Antes de mais nada foi criado por artistas, tem origem modesta, conquanto de expressão 

religiosa, e percorre um longo caminho até firmar-se como apelo artístico às emoções e chegar ao apogeu dos 

deslumbrantes altares e ornamentações dos templos do século XVIII” (PAPI, 1983, p. 22). 



32 

 

Que ele sangra de espora 

Ele é meu lado de dentro 

Eu sou seu lado de fora 

 

Quem me vê assim cantando 

Não sabe nada de mim  

Dentro de mim mora um anjo 

Que arrasta suas medalhas  

E que batuca pandeiro 

Que me prendeu em seu laços  

Mas que é meu prisioneiro 

 

Acho que é colombina 

Acho que é bailarina 

Acho que é brasileiro 

Quem me vê assim cantando  

Não sabe nada de mim 

(BRITO, COSTA, 1975). 

 

O primeiro traço do barroco nessa canção aparece nos adornos e rebuscamento do anjo 

– de boca, unha e asas pintadas – um anjo vaidoso que passa horas a se admirar. Há também a 

dualidade entre o sagrado e o profano, posto que o eu-lírico (profano) é o próprio anjo (sagrado): 

“ele é meu lado de dentro/ eu sou seu lado de fora” que habita dentro dele e pelo qual ele se 

sente sufocado de amor (um sentimento visto como profano). Outro contraste barroco aparece 

no trecho “que me prendeu em seus laços/mas que é meu prisioneiro”, aquele que prende é o 

prisioneiro, ou seja vê-se aqui as dualidades tipicamente barrocas. Assim é possível afirmar que 

o anjo de Cacaso possui também uma faceta barroca. 

Acerca do anjo barroco é importante destacar a obra do artista mineiro Antônio 

Francisco Lisboa, popularmente conhecido como Aleijadinho6. Sua obra barroca possui alguns 

traços   individuais que o diferenciam dos outros artistas de sua época, tanto brasileiros quanto 

estrangeiros. Conforme Luiz F. Papi (1983) em O aleijadinho: Anjo e bruxo do Barroco sua 

obra se destaca pela tragicidade das figuras humanas, grotescamente deformadas – aqui pode-

se inferir um traço biográfico - as quais seus rostos demonstram dor, ira ou pasmo. Para Papi, 

essas violações anatômicas são intencionais posto que demonstram a capacidade 

transfiguradora: “[...] no primado da expressão sobre a proporção das formas [...]” (PAPI, 1983, 

p.50).  Então o autor disserta que: 

 

                                                           
6 Luiz F. Papi (1983) em O aleijadinho: Anjo e bruxo do Barroco, informa que os dados bibliográficos do 

Aleijadinho são escassos e por vezes incoerentes ou fantasiosos, são “repetição de casos pitorescos que corriam 

sobre um escultor aleijado, que ora tinha as mãos paralíticas ora só restos das mãos. Ou até, segundo abelhudos 

mais ousados, quem sabe já nem cotocos de mãos lhe sobravam, embora continuasse a executar trabalhos 

manuais.” (PAPI, 1983, p. 62) 
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[e]sta mesma atmosfera opressiva sem dúvida pesava sobre o Aleijadinho 

desde os trágicos acontecimentos da Conjuração Mineira. Os sentimentos que 

então reprime irão porém sublimar-se alguns anos depois na força viril das 

imagens dos Passos e nos irascíveis Profetas do adro de Congonhas, tantas 

vezes associados a símbolos de rebeldia social. E mesmo quando em suas 

figuras predominam traços caricaturais, é evidente a intenção dele de opor 

visualmente o bem ao mal, o justo ao pecador, o anjo ao bruxo. E artes de 

bruxaria, afinal, é o que lembra a sua arte, no que salta desenvolta do sublime 

ao grotesco, do místico ao cúpido. E ninguém, plasticamente, foi mais colérico 

e amoroso do que ele no virilizar a pedra e enternecer o cedro. Daí se ter às 

vezes a impressão de que suas imagens saíram do cinzel espacial de um anjo 

de ira e de um bruxo da doçura, gravitando acoplados na órbita do barroco 

mineiro (PAPI, 1983, p. 66). 

 

Luiz F. Papi (1983) ainda explicita que esses traços não se ajustam aos padrões 

canônicos e que as obras de Aleijadinho sofreram algumas ameaças por serem consideradas 

assustadoras7.  

Por seu turno, no poema “Praça da Luz” Cacaso apresenta a figura de um anjo que se 

aproxima do ideal barroco presente na estética de aleijadinho: “[...] Anjinhos/ cacheados 

esvoaçam flâmulas8 /e hemorroidas [...]” (BRITO, 2002, p. 148).   

Neste poema nota-se o jogo de palavras e temáticas entre o belo e o feio, características 

do barroco de Aleijadinho, como fora dito acima, e, não obstante, esse contraste entre a figura 

angélica de cachinhos e o grotesco das hemorroidas que esses seres agitam, presentes no poema. 

A partir desses contrastes verifica-se aqui a clássica oposição barroca entre luz e trevas, ou 

ainda, claro e escuro, a partir do sagrado e do profano, deixando evidente, da mesma maneira 

que o escultor mineiro fazia, a oposição entre o sublime e o grotesco. 

 

                                                           
7 Com isso, durante algum tempo, suas obras sofreram “desastrosas repinturas que [...] desfiguravam a estatuária 

do Aleijadinho, diminuindo-lhe o valor artístico. Somente em 1957 especialistas do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional restituíram às estatuas [...] livrando-as da [...] maquilagem” (PAPI, 1983, p. 50).  
8 Outra característica deste poema que dever ser destacada é a relação entre as flâmulas e o fogo.  Susana Kampff 

Lages (1998) em “Notas sobre anjos em Walter Benjamin e Guimarães Rosa” discute sobre a significação do fogo 

presente nos anjos de Benjamin, significação esta que pode ser pensada a partir do anjo do poema “Praça da Luz” 

de Cacaso: “O fogo e o calor são também aspectos angélicos, atuam como meios de purificação, depuração 

espiritual. Alteram nossa percepção da realidade, pois fornecem uma luminosidade com “modulações do escuro”, 

como as falenas, espécies de borboletas noturnas que emitem luz como vagalumes, cuja luz antes destaca a 

presença da escuridão, ao invés de eliminá-la [...] (LAGES, 1998, p. 136).” Lages (1998) traz em uma nota de 

rodapé as seguintes informações: “Os serafins, por exemplo, possuem essa característica inscrita na raiz hebraica 

de seu nome: “aquele que queima e que se purifica pelo fogo”. Cf. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, 2. ed. (rev. e aum.), Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986” (FERREIRA, 1986, 

apud, LAGES, 1998, p. 136), ou seja, o fogo, aquele que “flameja das hemorroidas” no poema de Cacaso, pode 

ser interpretado como uma forma de purificação do anjo. A própria assertiva acima de Lages (1998) remete as 

dualidades presentes na arte barroca quando, por exemplo, disserta que os anjos possuem uma luminosidade com 

modulações escuras. Ou seja, a própria luz aurática que emana dos anjos barrocos não são uma forma de eliminar 

a escuridão, mas sim, de deixá-las em evidência, a partir do contraste. 
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Figura 1 Amor Vincit Omnia - Caravaggio (1601) Fonte: Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin 

Ainda acerca do anjo barroco é importante salientar que nesta representação o anjo 

possui traços humanos – por vezes infantis – que transmitem a ideia de pureza e inocência. Há 

uma oposição entre o corpo de homem (efêmero) e as asas de anjo (transcendental), tal qual a 

oposição dos poemas de Cacaso, como fora visto no tópico anterior. Em um trecho de “Poemas 

Brancos” tem-se um outro exemplo do anjo barroco. 

 
IV 

Quero a palavra que traduza  

a medicina dos anjos,  

a virgindade anterior ao pensamento. 

Quero a nuvem que me habita 

Não  

Sua forma profanada  

(BRITO, 2002, p. 227). 

 

Fica expresso nesse poema o jogo de palavras entre o sagrado e o profano da mesma 

forma que ocorre na tela “Amor Vincit Omnia”, de Caravaggio, em que há uma mistura de 

elementos profanos, por exemplo, os objetos espalhados simbolizando folia e farra, e a própria 

face do anjo em que se percebe um riso malicioso, contrastando com toda a pureza que sua 

imagem transmite. 
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A partir do que fora discutido, fica nítido que na poética de Cacaso o anjo é uma figura 

imbricada, tanto em sua aparência (com aspecto infantil e angelical), quanto em seus versos 

fragmentários. Por isso, é possível dizer e concordar com Süssekind que a obra lírica do poeta 

é hagiográfica. 

Para perceber a hagiografia na poética de Cacaso é necessário perceber os anjos que 

aparecem em sua obra. A editora Cosac Naify na obra Lero-Lero (2002) traz ao leitor uma 

reunião de poemas inéditos e dentre esses poemas há alguns que foram escritos antes da 

publicação do livro A Palavra Cerzida (1967), como “Confidência a Vila Rica”, no qual a figura 

do anjo, por meio da ironia, expressa o cotidiano de um eu lírico com intenção de ser 

“lembrado” / “canonizado” / “hagiográfico: 

 
[...] 

Quero estátua na praça 

Quero ser nome de rua. 

Que fui um homem sem erro 

No dia do meu enterro 

Quero escutar toda hora: 

Se alguma coisa sobrar,  

minha vida noves fora. 

 

[...] 

Eu vou partir, Vila Rica 

sem letra de testamento 

pois tudo que a  mim pertence 

é este amor que me vence 

quer eu queira ou não queira: 

Vou ser um anjo de gravata  

num dia de quarta-feira  

(BRITO, 2002, p. 275-276).  

 

Cacaso faz aqui uma referência ao anjo drummondiano9, retomando o poeta mineiro 

Carlos Drummond de Andrade – poeta já consolidado no cânone literário nacional – dando voz 

a uma herança do cotidiano mineiro que perpassa os poemas de ambos os poetas (notória no 

título do poema que faz referência à uma cidade mineira). 

 Todavia, diferente do anjo de Drummond, o anjo de Cacaso não será gauche na vida, 

será a contragosto um engravatado em plena quarta-feira, denotando uma rotina de trabalho, 

um status quo. Lembrando que Drummond tem estátua em Copacabana, foi funcionário público 

engravatado, enquanto o poeta Cacaso vestia bata e sandálias franciscanas, possuía uma 

aparência despojada, infantil e influenciada pelos hippies das décadas de 1960/1970. Para 

                                                           
9 Referente aos versos da primeira estrofe do “Poema de Sete Faces” de Carlos Drummond de Andrade em Alguma 

Poesia (1930):” Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/ disse: Vai, Carlos! Ser gauche na 

vida.” 
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entender a construção do anjo neste poema é necessário perceber a forte ironia que Cacaso faz 

ao rememorar o anjo de Drummond. 

  O poema indica ainda o desejo do eu lírico de se tornar canonizado e ser recordado 

pela posteridade: “Quero estátua na praça/ Quero ser nome de rua” (BRITO, 2002, p. 270). 

Assim, esse desejo relaciona-se com as discussões levantadas por Süssekind (2008) no que 

tange as “hagiografias malditas”, que por meio da morte prematura resultam num processo de 

canonização, tal qual o desejo expresso pelo eu lírico de “Confidência a Vila Rica”.  Pode-se 

pensar aqui outra ironia que se dá através da associação com a morte prematura, da qual os 

românticos tinham forte simpatia, por exemplo, poetas como Álvares de Azevedo. Ao explicitar 

essa relação entre a poética de Cacaso e os românticos é preciso dizer que há em sua poética 

uma retomada do lirismo, em tempos de ditadura, numa época em que ser lírico era sinônimo 

de ser antiquado e obsoleto. 

Outro poema com características semelhantes ao “Confidência a Vila Rica” é “Canção 

Pequena”. 

 
Girando meu bem girando  

enquanto fluir da terra 

a chama que faz girar: 

Meu paletó ficou preso 

nas cordas do seu olhar.  

 

Cantando a vida cantando  

Enquanto meu doce canto  

conseguir me enganar: 

Meu gesto virou cimento 

meu palmo virou lugar. 

 

Agora repito e falo 

que não preciso de terras 

nem me interessa morrer: 

O meu verso que era fraco 

fez o orgulho endurecer. 

 

Mas canto a vida e canto  

enquanto meu dia é forte 

e eu sou forte também: 

Meu paletó ficou preso  

nos olhos não sei de quem 

(BRITO, 2002, p. 279). 

 

Novamente neste poema o uso do paletó denota ironia em relação ao status quo. 

Diferente do poema “Confidência a Vila Rica” aqui se vê que o eu-lírico não vê a morte como 

uma possibilidade hagiográfica, pois “o [seu] verso que era fraco/ fez o orgulho endurecer” 
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(BRITO, 2002, p. 279), ou seja, no poema anterior o eu lírico vê nos seus versos uma forma de 

perdurar ao longo dos tempos, no entanto, neste poema o eu lírico vê as fraquezas do seu verso 

endurecido pelo orgulho e o desejo expresso no poema anterior de ser nome de rua, ter estátua 

na praça, etc., é substituído pelos versos: “[a]gora repito e falo/ que não preciso de terrar/ nem 

me interessa morrer[...]” (BRITO,2002, p. 279), mas, mesmo assim, o eu lírico não deixa de 

cantar a vida em seus poemas. 

Ainda acerca da construção hagiográfica na poesia de Cacaso têm-se outros exemplos 

como os poemas “Aos 30 anos” e “Meu corpo” em que há alguns versos que denotam o desejo 

de tornar-se canonizado e atemporal. No primeiro, o eu lírico afirma: “[...] [m]inha biografia 

posa novamente/ para a posteridade [...]” (BRITO, 2002, p. 257). Diferente do primeiro poema, 

em que há uma afirmação ou consolidação da hagiografia, no segundo há apenas o desejo de 

permanecer. 

 
Meu corpo deixa sulcos na areia. 

São marcas suaves, um pouco de mim que se modela 

 

nas coisas, meu alucinado desejo de permanecer... 

(BRITO, 2002, p. 258). 

 

 Outro poema em que o eu lírico tem o mesmo desejo é “O Mito”. 

 
As palavras me evitam. 

Reduzido em gesto, destilo 

carne. 

 

Tão próximo do mundo 

te compreendo, alma, 

e conhecer me atesta a musical 

traição: 

 

Fundir semblante e vôo 

livre de nome e existência. 

 

Meu braço é meu poema. 

Duração fugaz ou o impenetrável 

escarlate, 

postumamente sobrevivo. 

(BRITO, 2002, p. 212). 

 

 Neste poema o desejo hagiográfico fica nítido em dois momentos: primeiro no título “O 

Mito”, em que pode-se pensar aqui a intenção do eu lírico de tornar-se um mito através de sua 

obra poética, como se vê em “Meu braço é meu poema” (BRITO, 2002, p. 212), pois, seu 

trabalho que lhe confere dignidade e reconhecimento são seus poemas. O segundo momento 
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em que fica expresso o desejo hagiográfico é no último verso do poema: “postumamente 

sobrevivo” (BRITO, 2002, p. 212). 

 Não obstante, o eu lírico deste poema deixa pistas de que é um anjo, exemplo: seu desejo 

é “fundir semblante e vôo/ livre de nome e existência.”, ou seja, o ser angélico não possui nome, 

rosto ou concretude, é um ser “reduzido em gestos”, mas que, mesmo assim, está “tão próximo 

do mundo” que seus versos sobrevivem na posteridade.  

 Acerca dos gestos pode-se pensar aqui uma definição de Genius de Giorgio Agamben 

(2005) em Profanações na qual o autor relaciona a figura do Genius10 com os anjos da guarda, 

na concepção cristã – um bom, que guia para a salvação; e um mau, que empurra para a 

condenação – e com a angelologia iraniana:  

 
Segundo tal doutrina, quem preside ao nascimento de cada ser humano é um 

anjo, chamado Daena, que tem a forma de uma belíssima jovem. Daena é o 

arquétipo celeste a cuja semelhança o indivíduo foi criado e, ao mesmo tempo, 

é a muda testemunha que nos espia e acompanha em todos os instantes da 

nossa vida. Contudo, o rosto do anjo não continua igual no tempo, mas, como 

o retrato de Dorian Gray, vai se transformando imperceptivelmente a cada 

gesto nosso, a cada palavra, a cada pensamento. Assim, no momento da morte, 

a alma vê seu anjo, que lhe vem ao encontro transfigurado, dependendo da 

conduta da sua vida, ou numa criatura ainda mais bela, ou num demônio 

horrível, que sussurra: "Eu sou tua Daena, aquela que os teus pensamentos, as 

tuas palavras e os teus atos formaram". Com uma inversão vertiginosa, nossa 

vida plasma e desenha o arquétipo em cuja imagem fomos criados 

(AGAMBEN, 2005, p. 18). 

 

A partir do excerto acima percebe-se a importância dos gestos. O eu lírico do poema “O 

Mito” é reduzido a gestos, e assim, aproxima-se o poeta Cacaso da questão da Modernidade, 

pois, estes gestos são efêmeros e passageiros, mas, no entanto, conforme a doutrina iraniana, 

estes gestos formam os seres, os constituem e os fazem ser lembrados na eternidade por aqueles 

gestos – sejam eles bons ou ruins − ou seja, retira-se do transitório o elemento eterno – máxima 

da Modernidade de Baudelaire – a partir dos gestos.   

 Outro poema de Cacaso em que não aparece a figura do anjo mas que é possível deduzi-

lo é “O mergulhador” no qual percebe-se, novamente, um eu lírico reduzido a gestos, ou seja, 

um ser que não sente o seu próprio peso, posto que está no ar − seu mergulho é seu próprio voo 

– e sente apenas a sua dispersão naquilo que é etéreo. 

                                                           
10 De acordo com Giorgio Agamben (2005) em Profanações, Genius é o deus que é confiado ao homem na hora 

de seu nascimento. “Compreender a concepção de homem implícita em Genius equivale a compreender que o 

homem não é apenas Eu e consciência individual, mas que, desde o nascimento até à morte, ele convive com um 

elemento impessoal e pré-individual. O homem é, pois, um único ser com duas fases, que deriva da complicada 

dialética entre uma parte (ainda) não identificada e vivida, e uma parte já marcada pela sorte e pela experiência 

individual” (AGAMBEN, 2005, p. 14).  
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O MERGULHADOR 

I  

Estamos em pleno ar. 

Plataforma de nuvens recebem meu corpo mas não  

recebem meus braços. Bússolas inúteis meditam. 

[...] 

    II 

    Voltando às origens já não recordo meu nome 

    já não pressinto meu peso  pressinto apenas 

   a suave dispersão na inexistência. 

   (BRITO, 2002, p. 134). 

 

 Assim, nestes poemas, fica nítido também alguns aspectos do anjo da história de Walter 

Benjamin, na medida em que o voo do eu lírico de “O Mito” e de “O Mergulhador” trazem 

consigo questões de temporalidade, ou melhor, são atemporais, visto que sintetizam presente, 

passado e futuro. E, mesmo que numa “duração fugaz”, adquirem significado no ato de voar. 

Acerca do anjo benjaminiano, descrito a partir do Angelus Novus, de Paul Klee, é 

importante destacar que essa figura caracteriza tipicamente a figura de anjo moderno. Seu 

aspecto é fragmentário e é constituído de poucas e frágeis linhas, ou seja, o anjo na Modernidade 

é constituído de uma maneira tão estilizada que faz lembrar, ora da velocidade exigida pelo 

progresso, ora a fragmentação própria das ruínas que restaram do pós-guerra. Nestes termos sua 

expressão não traz consigo a serenidade das figuras angelicais barrocas, mas é carregada pelo 

horror e afrontamento de sua época.  

Abaixo a imagem do anjo de Paul Klee ao qual Benjamin se refere: 

 

          Figura 2 Angelus Novus - Paul Klee (1920). Fonte: (CACCIARI, 2003, p. 31). 
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 Lages (1998) em seu ensaio disserta sobre o “anjo novo”11 e, a partir de seus 

apontamentos, pode-se pensar que esse anjo rememora o cotidiano da infância e do passado, 

com isso, é possível relacioná-lo ao anjo de Cacaso que sempre aborda cenas do cotidiano 

mineiro, as quais o poeta vivenciou em sua infância.  

Desta forma, o anjo da história, descrito por Benjamin a partir do Angelus Novus de Paul 

Klee, pode ser lido na poética de Cacaso a partir da figura de um anjo que transita entre o 

passado e o futuro, pois o anjo da poética “[p]ercorr[e] fora do tempo. / [...]/ e não press[e]nt[e] 

o chamado” (BRITO, 2002, p. 246). Um exemplo é o poema “Banquete”, publicado em A 

palavra cerzida (1967): 

 

Meu sangue diluído no tempo  

atinge as estrelas. 

A hora amarga: minha mocidade  

sem ritmo,  

o ácido corroendo os dias, as palavras. 

 

Um anjo me atravessa: sou Deus 

e me reparto 

na gravidade desta mesa: 

 

Meus dias cegos no tempo 

 (BRITO, 2002, p. 225). 

 

A partir deste poema de Cacaso, novamente, pode-se fazer algumas alusões ao anjo da 

história descrito por Walter Benjamin na nona tese do texto fragmento “Sobre o conceito de 

história”, escrito em 1940, sob os abalos da Segunda Guerra Mundial, no qual Benjamin, ao 

discorrer sobre o quadro de Paul Klee Angelus Novus12 (1920), afirma que o anjo da história 

“[t]em os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter 

esse aspecto. Voltou o rosto para o passado” (BENJAMIN, 2016, p.14).  

Esse desejo de retroceder a um tempo feliz, que não fosse obscuro, está presente tanto 

no anjo da história quanto na poética de Cacaso, na qual o poeta sempre rememora sua infância.          

                                                           
11 Comentário de Lages acerca do “anjo novo”, isto é, o anjo da Modernidade: “O anjo novo é aquele que recobra 

o passado no presente, é o anjo da fugaz memória pessoal, das lembranças de infância, perdidas na névoa da 

nostalgia e da recordação; como os anjos talmúdicos [...] sucedem-se uns aos outros, com seu imperceptível rumor 

alado, imagem de suspensão. A investigação poética do anjo inclui perguntas incomuns, que o representam como 

dotado de humanidade, sinestesicamente. Um anjo tactilmente representável, em úmida e leve suavidade [...]” 

(LAGES, 1998, p. 135-136).  
12Jeanne Marie Gagnebin em “O hino, a brisa e a tempestade: dos anjos em Walter Benjamin” (2005) disserta um 

pouco sobre a relação de Walter Benjamin com o quadro Angelus Novus de Paul Klee: “[...] essa gravura de Klee 

que Benjamin comprou em 1921 em Munique, que ele considerava como sendo uma das suas mais preciosas 

aquisições e que ele descreveu de maneira lancinante em sua nona tese ‘Sobre o Conceito de História’ [...]” 

(GAGNEBIN, 2005, p. 121).   
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Na epígrafe da nona tese, em que Benjamin disserta sobre o anjo, há uma citação de um poema 

de Scholem que revela o mesmo desejo: 

 

[m]inhas asas estão prontas para o voo 

Se eu pudesse, eu retrocederia 

Pois eu seria menos feliz  

Se permanecesse imerso no tempo vivo 

Gerhard Scholem, Saudação do Anjo 

(SCHOLEM apud BENJAMIN, 1994, p. 226). 

 

No poema “Banquete” o anjo também deseja retornar ao passado, à época de sua 

mocidade onde os tempos não eram amargos. Vê-se que em Benjamin e em Cacaso o anjo 

intenciona juntar os fragmentos das ruínas do passado, no entanto, é impulsionado furiosamente 

para o presente, pelos ventos de uma força desconhecida que é referida como progresso. O anjo 

“[...] gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir de seus fragmentos, aquilo 

que foi destruído [...] Aquilo que chamamos o progresso é este vendaval” (BENJAMIN, 2016, 

p. 14). 

 A ruína e a fragmentação são, em Benjamim, correlatas à cisão que ocorre no poema de 

Cacaso, no momento em que o eu lírico começa a se repartir: “Um anjo me atravessa: sou Deus/ 

e me reparto” (BRITO, 2002, p. 225) assim, o eu lírico é transpassado por toda opressão, 

tornando-se fragmentado e cego nesses dias obscuros: “Meus dias cegos no tempo” (BRITO, 

2012, p. 225). 

 Repartido por toda a questão da ditadura militar, pode-se pensar que o anjo da história 

aparece em contextos semelhantes a esses, de rupturas, de silenciamentos e de violência: Paul 

Klee e a 1ª Guerra Mundial, após Walter Benjamin e 2ª Guerra Mundial, e, por fim, Cacaso e a 

ditadura militar brasileira nos anos de 1960/70. Ou seja, em Klee, em Benjamin a mensagem 

deixada pelo anjo moderno é a fragmentação, a ruína do pós-guerra, já em Cacaso é correlato 

ao verso fragmento, o verso mínimo, uma das formas possíveis de se expressar na Modernidade 

que se constitui a partir do efêmero e do transitório. 

 A ruína do anjo presente em “Banquete” é, conforme Jeanne Marie Gagnebin (1998), 

uma das características dos anjos talmúdicos benjaminiano, pois, reproduz a própria 

temporalidade destes anjos “fulgurantes e efêmeros” (GAGNEBIN, 2005, p. 122), que só vivem 

para entoar seus hinos e, em seguida, deixarem de existir.  Portanto, esses anjos talmúdicos 

possuem dois aspectos relevantes, conforme a autora, sendo eles o jubilatório e o aniquilador e 

“[...] é justamente a união de ambos que permite pensar, segundo Benjamin, o conceito de uma 

verdadeira atualidade: fulgurante, evanescente, destruidora” (GAGNEBIN, 2005, p. 124). 
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Conforme escreve Walter Benjamin (2016) no “Anúncio da Revista Angelus Novus”13 

há uma lenda talmúdica que atesta que os anjos, sempre novos, eram criados para, depois de 

terem entoado seus hinos, deixarem de existir e se dissolverem no nada. Já Massimo Cacciari 

em L’angelo necessario (2003) atesta que o anjo é necessário, pois: “testemonia il mistero, 

transmette l’invisibile, non lo ‘tradisce’ per i sensi” (CACCIARI, 2003, [trecho retirado da 

orelha do livro]), ou ainda, conforme Cacaso em “Alucinações” os: “[a]njos depositam 

esperanças” (BRITO, 2002, p. 238) ao anunciarem sua mensagem, transmitindo o invisível. 

 Segundo Susana Kampff Lages (1998), o anjo é uma figura recorrente na tradição 

judaica. Para ilustrar essa recorrência da figura do anjo a autora traz uma descrição semelhante 

a citada por Benjamin para demonstrar a questão da criação dos anjos:  

 
[u]ma outra opinião sobre a criação dos anjos pode ser encontrada na conversa 

entre o Imperador Adriano e o Rabino Jeoshua B. Chanayah. O imperador 

perguntou: – ‘O senhor afirma que uma hoste de anjos entoa hinos a Deus 

mais de uma vez, e que Ele todos os dias cria uma nova hoste de anjos que 

cantam diante d’Ele e depois perecem?’ 

— ‘Sim.’ 

— ‘E para onde vão?’ 

— ‘Para onde foram criados.’ 

— ‘E de onde foram criados?.’ 

— ‘Do rio do fogo.’ 

— ‘E como é o rio do fogo?.’ 

— ‘Como o Jordão, que não interrompe seu curso nem de dia, nem de noite.’ 

— ‘De onde vem ele?.’   

— ‘Do suor das Chayyoth, liberado enquanto elas carregam o trono do Santo, 

abençoado seja Ele’ (COHEN14, 1986, apud LAGES, 1998, p. 133). 

 

Em uma das partes do poema “Alegorias”, de Cacaso, vê-se que o processo de criação 

dos anjos é semelhante ao descrito pelas lendas talmúdicas: 

  
V 

[...]  

Somos em círculo, a morte,  

filha da existência. 

Na ânsia de resgatar o mudo  

posto à margem,   

                                                           
13 Segundo Jeanne Marie Gagnebin em “O hino, a brisa e a tempestade: dos anjos em Walter Benjamin” (2005) o 

anúncio dessa revista é paradoxal posto que ela nunca chega a ser escrita e ainda disserta acerca do trecho em que 

Benjamin cita os anjos talmúdicos que após cantarem seus hinos deixam de existir e a partir disso faz uma relação 

com o próprio ato de anunciar a revista e suas pretensões ou, melhor, despretensão de durar: “Eis um texto muito 

estranho para anunciar uma nova revista! Contra os protestos de perenidade, de essencialidade ou de profundidade 

costumeiros nesses casos, Benjamin reivindica uma atualidade simultaneamente resplandecente e frágil, o tempo 

de cantar um hino e, em seguida, de se aniquilar. Nenhuma pretensão, portanto, nem a duração nem a esse conceito 

trivial de atualidade que, tantas vezes, serve de álibi aos professores desarmados para convencer seus alunos a 

estudar os velhos textos” (GAGNEBIN, 2005, p. 123). 
14 Cf. A. Dr.Cohen, “Angelologia”, in Il Talmud, 3. ed, Bari, Laterza, 1986, p. 76-89 (Trad. para o italiano de 

Alfredo Toaff; e traduzido do italiano para o português por Susana Kampff Lages). 
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me transformo em verbo:  

as palavras incendiadas 

(BRITO, 2002, p. 247). 

 

Fica evidente, por meio deste poema, que a formação dos anjos se dá de forma cíclica. 

Quando o anjo enuncia “[s]omos em círculo, a morte, / filha da existência.” (BRITO, 2002, p. 

247) nota-se que, assim como os anjos talmúdicos, só a morte lhes dá possibilidade de existir, 

ou seja, é necessário que, em círculo, os anjos “se transformem em verbo” e entoem suas 

“palavras incendiadas” para logo após morrer e dar voz e existência a outro anjo, que o 

sucederá.  

Com esta afirmação fica nítido que a figura do anjo possui um caráter de efemeridade, 

mas que, no entanto, é sublime e necessário, trazendo consigo sempre uma mensagem, uma 

anunciação. O eu lírico dos poemas de Cacaso evoca esse anjo anunciador em “Poemas 

Brancos”: 

 
I 

[...] 

 

Ó anjo anunciador, levai-me ao passado 

onde desmancharei a vida futura, 

onde serei sinistro como  

                          o coito 

                        dos girassóis 

(BRITO, 2002, p. 226). 

 

 Neste poema, verifica-se que o anjo anunciador é aquele dotado do poder de transportar 

o sujeito para o seu passado e desmanchar as ruínas de seu próprio futuro. Já no poema “Jogo 

de Reflexos” o eu lírico indaga uma mensagem aos anjos: “Como o espaço nega ao pássaro a 

abertura do vôo/ Como o pássaro nega a si mesmo os espaços/ [...] e agora indago e cravo aos 

anjos medusados [...] (BRITO, 2002, p. 121).  Portanto, a partir destes dois poemas, percebe-

se que o eu lírico da poética de Cacaso recorre ao anjo anunciador em busca de uma 

mensagem15. 

Os anjos, desta forma, procuram uma maneira de se salvar, mas sua busca é destinada 

ao fracasso, porque, segundo Jeanne Marie Gagnebin (2005) em “O hino, a brisa e a tempestade: 

                                                           
15 A cerca desta mensagem que os anjos carregam consigo, Franco Rella (1989) em “Metamorfosis. Imágenes del 

pensamento” constata que o anjo da Modernidade, aquele que desaparecerá no nada, traz consigo uma mensagem. 

Essa mensagem não é de fácil decifração, posto que “los ángeles buscan su propia salvación y con esto entregan 

al hombre el mensaje de una salvación posible” (RELLA, 1989, p. 118). Essa ideia de anjo da Modernidade, o 

qual discorre Rella, remete ao anjo de Klee que é utilizado como referência por Benjamin.  
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dos anjos em Walter Benjamin”, o anjo não traz mais uma mensagem, mas: “[...] se refugia nos 

interstícios da ausência e da separação [...]” (GAGNEBIN, 2005, p. 125), ou seja, o anjo 

anuncia apenas o vazio, a separação e a ausência.  Em Cacaso vê-se a impossibilidade de 

transmitir uma mensagem no poema “Cinema Mudo”. 

 

CINEMA MUDO 

 

 [...]  

 

 III 

 

  Vejo seu retrato como se eu 

 já tivesse morrido. 

 Grinaldas batem continência. 

 

 Livre na sua memória escolha a forma 

 que mais convém: querubim 

  gaivotas blindadas 

 

suave o tempo suspende a engrenagem. 

Do outro lado do jardim já degusto 

os inocentes grãos da demência 

(BRITO, 2002, p. 161). 

 

 Neste poema de Cacaso, nota-se que o eu lírico, um querubim, não pode transmitir 

nenhuma mensagem (incapacidade que se pode notar desde o título do poema) posto que já não 

tem mais memórias e já degusta “os inocentes grãos da demência” (BRITO, 2002, p. 161).  

Gagnebin (2005) ainda reitera que esses anjos parecem serem atingidos por uma 

incapacidade ou deformação que impede esses “mensageiros” de transmitir seus hinos posto 

que: “[...] seriam mais anjos abortados, quase disformes, incapazes de voar, de ajudar e de 

transmitir qualquer mensagem divina. Mas são, no entanto, os únicos anjos que ainda restam, 

esses seres ‘inacabados e inábeis para quem a esperança existe’ [...]” (GAGNEBIN, 2005, p. 

126-127). Aqui, retoma-se como exemplos os anjos deformados de Aleijadinho, como fora 

discutido anteriormente. Já um exemplo de deformidade na figura do anjo em Cacaso, pode ser 

lido no poema “O Pássaro incubado”: “Falta a ele: não espaços/ nem horizonte nem casas:/ 

Sobra-lhe uma roupa enjeitada/ que lhe decepa as asas” (BRITO, 2002, p. 176). 

Em uma das partes do poema “Poemas Brancos”, que já fora analisado anteriormente, 

sê vê outro aspecto que é a impossibilidade do anjo de transmitir uma mensagem. 

 

V 

Minha morada é o silêncio. 

Esta notícia que levo  
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já não diz que houve lutas 

                       entre o bem e o mal.  

 

Sete trombetas proclamam 

a união das sementes:  

Essas bodas que iniciam  

os tempos de danação.  

Tanto remorso me engasga.  

 

Adeus, mundo, eu não sou daqui.  

(BRITO, 2002, p. 228) 

 

Nota-se que o anjo está impossibilitado de transmitir sua mensagem pois “[sua] morada 

é o silêncio” (BRITO, 2002, p. 228) e com isso o anjo sente-se “engasgado”. A mensagem que 

ele carrega, portanto, “já não diz que houve lutas/ entre o bem e o mal” (BRITO, 2002, p. 228). 

Portanto, esse anjo da lírica de Cacaso está de acordo com a assertiva de Gagnebin sobre os 

anjos benjaminianos (que não conseguem mais enunciar um hino/mensagem) e que, tornam-se 

exterminadores e purificadores, posto que como no poema de Cacaso não enunciam mais as 

lutas entre o bem e o mal.  

Portanto, a partir do excerto acima, pode-se dizer que a mensagem que o anjo moderno 

transmite é que, para além desse universo de fragmentos, de caos e ruínas, há um universo de 

luz. No entanto, conforme Rella (1989), cada vez que o anjo se aproxima dessa luz, ela se afasta. 

Com isso, pode-se fazer aqui uma analogia a ideia de progresso do anjo da história de Benjamin, 

posto que o progresso é aquele que trará somente mais ruínas.  

Conforme Benjamin, na nona tese sobre a história: “[o]nde nós vemos uma cadeia de 

acontecimentos, ele [o anjo] vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 

ruína e as dispersa a nossos pés” (BENJAMIN, 1994, p. 226). Susana Kampff Lages (1998) 

reforça que “[...] a força que impele o anjo para o futuro, segundo consta na nona tese, é a 

mesma que o impulsiona de volta para onde foi criado, para a origem, é a força vital e mortal 

que movimenta as águas do rio da história e da tradição” (LAGES, 1998, p. 133). 

 

VII 

Meu tempo é de águas. Fluido 

[...] 

Ou se derramo e sou vertigem 

 

quem consente a náusea, quem  

friamente desfigura? Ante o poder  

do eterno, afinal de quem recuas? 

                            (BRITO, 2002, p. 242). 
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Esse poema vai de acordo com a assertiva acima posto que, primeiramente, o tempo do 

anjo é de águas, fluido, ou seja, num movimento cíclico ele é direcionado para as águas do rio 

da história, e quando ele se “derrama” – o que pode ser entendido como um desvio desse 

percurso histórico – ele torna-se vertigem. Fica expresso também a impossibilidade do anjo de 

fugir desse vendaval que é o progresso e por isso ele questiona “[a]nte o poder do eterno, afinal 

de quem recuas?” (BRITO, 2002, p. 242), também pode ser lido conforme a interpretação de 

Rella que diz que o anjo quando se aproxima da luz, ela no entanto, recua.  

Em “O hino, a brisa e a tempestade: dos anjos em Walter Benjamin” Jeane Marie 

Gagnebin (2005) disserta sobre a ideologia do progresso que, conforme a autora, Benjamin 

combate no texto da nona tese. 

O que nós chamamos de progresso é essa tempestade’, diz ele e deve-se 

ressaltar o ‘nós’ em oposição ao olhar do anjo. [...] Dito de maneira política e 

profana, é quando os homens se resignam ao curso inelutável da infelicidade, 

dele fazem uma necessidade supra-histórica que chamam, depois, do nome 

ambíguo de progresso, é nesse momento que eles cessam de poder tomar em 

mãos sua história e de poder agir sobre o presente e no presente, que eles 

continuam fixados no passado e se abstêm de inventar seu futuro 

(GAGNEBIN, 2005, p. 133). 

 

 Portanto, Gagnebin ressalta que “[n]este presente pervertido que só é continuação do 

idêntico, nenhum anjo mais consegue se abrir passagem” (GAGNEBIN, 2005, p. 113). Ou seja, 

diante desse progresso que se apresenta como uma busca pela felicidade, o anjo permanece 

fixado no passado, pois, para ele, a felicidade “não é nem a volta a um paraíso de antes da 

história, nem tampouco a avidez devoradora da Modernidade, sempre em busca de novidades” 

(GAGNEBIN, 2005, p. 113).  

E assim, conforme Gagnebin, os anjos passam do “bom anjo” que o senso comum 

imagina (por exemplo, a figura do anjo barroco) para se transformar num anjo imprevisível e 

ameaçador, com traços inumanos e até mesmo monstruosos.  Como em Agesilaus Santander16 

de Benjamin descrito com “garras afiadas” e o “bater de asas cortantes”, o qual Scholem chega 

a deduzir um anagrama de Angelus Santanas17.  Já conforme Susana Kampff Lages (1998) a 

                                                           
16 Fragmentos autobiográficos de agosto de 1931 reunidos sob o nome de Agesilaus Santander os quais Benjamin 

não pretendia publicar, mas que, postumamente são publicados e comentados por Scholem em 1972. 
17 Em “Notas sobre anjos em Walter Benjamin e Guimarães Rosa” Susana Kampff Lages (1998) esclarece qual é 

a estratégia de Scholem para identificar o enigma de “Agesilaus Santander”. Segundo a autora Scholem se vale da 

exegese cabalística, ou ainda, das lendas presentes no Talmud. A autora ainda disserta que: “Assim, ele parte dos 

seguintes pressupostos: considerar o texto como composto de uma superposição de camadas (como as Escrituras, 

o texto é escrito e permite uma série de leituras diferentes), buscar a decifração de um sentido oculto subjacente 

ao texto, chegando até os elementos mínimos da escrita (daí a importância das letras tomadas isoladamente e da 

possiblidade de realizar combinações entre elas, com consequente cambiamento de significação)” (LAGES, 1998, 

p. 132).E com essa metodologia de realizar combinações entre as palavras Scholem decifra Agesilaus Santander 
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fugacidade do anjo “[...] deve-se à sua função mediadora,18 pela qual ele não se fixa numa 

determinada posição, mas vai assumindo novas formas segundo seu contexto de aparição” 

(LAGES, 1998, p. 137). 

Assim, percebe-se que a figura do anjo, na impossibilidade de reconstruir um tempo 

ideal, no qual poderia enunciar uma mensagem, vagueia, portanto, entre as lembranças 

fragmentadas de sua infância, entre a constatação de um futuro incerto, e a fraqueza de se lidar 

com o presente. Essa questão se evidencia no poema “Obra aberta” de Cacaso. 

 

OBRA ABERTA 

Quando eu era criancinha 

O anjo bom me protegia 

Contra os golpes de ar. 

Como conviver agora com 

Os golpes? Militar? 

(BRITO, 2002, p. 54). 

 

 Neste poema lê-se, portanto, a incerteza e os questionamentos do eu lírico, pois, 

conforme afirma Lages: “[...] os anjos benjaminiano [e aqui pode-se pensar os anjos presentes 

nos poemas de Cacaso] caracterizam-se sobretudo por sua fragilidade e sua impotência – ao 

contrário da imagem tradicional do anjo como mensageiro protetor e eterno [...]” (LAGES, 

1998, p. 133-134). Do mesmo modo, Gagnebin afirma que os anjos de Benjamin se 

caracterizam também por sua fraqueza e sua impotência, assim como alguns dos anjos que 

aparecem na lírica do poeta mineiro. 

 
Longe de serem gloriosos mensageiros ou testemunha inequívocas da 

transcendência, os anjos não possuem mais o esplendor do sagrado, mas 

participam, eles também, das hesitações, das dúvidas, dos desamparos do 

mundo profano. Se ficaram seres desajeitados e muitas vezes incapazes, eles 

continuam porém, ou talvez mesmo por isso, a ser anjos, porque é mais na 

incapacidade e na fraqueza antes que na força e na potência que poderia ainda 

                                                           
de Benjamin como um anagrama de Angelus Santanas: “Trata-se de uma das lendas a respeito da criação dos 

anjos, segundo a qual hostes de anjos são criadas apenas para entoar hinos de louvor diante de Deus e em seguida 

desaparecer. Qual a relação do estranho nome com a lenda talmúdica? A explicação está num aspecto singular do 

escritor Benjamin: sua paixão pelos anagramas. Os anjos do Talmud, míticos, dão origem a um mito pessoal do 

escritor Benjamin, fundado em um suposto nome secreto com que seus pais o teriam nomeado, de acordo com a 

antiga tradição judaica: Agesilaus Santander, denominação intermediária entre os anônimos anjos talmúdicos e o 

“Angelus Novus”, o messiânico anjo da História, inspirado no quadro de mesmo nome de Paul Klee, adquirido 

por Benjamin em Munique em 1921, por ocasião de uma visita ao próprio Scholem a quem na época é confiado o 

quadro provisoriamente” (LAGES, 1998, p. 132-133).  
18 Lages discorre sobre o caráter mediador do anjo da seguinte forma: “[...] seu caráter mediador – este sim presente 

também na imagem tradicional do anjo. No entanto, a mediação do anjo tradicional, calcada na dos anjos bíblicos, 

pressupõe uma mensagem, da qual o anjo seria portador ou tradutor; no entanto [...] nem os anjos benjaminianos 

portam consigo qualquer mensagem perene de uma instância externa ou superior; seu papel mediador se concretiza 

apenas no momento mesmo de sua sempre fugaz aparição e depende de um gesto interpretativo do sujeito que 

rememora” (LAGES, 1998, p. 134). 
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se dar, segundo Benjamin, algo como uma relação ao divino (GAGNEBIN, 

2005, p. 127). 

 

Desta forma, em “Obra Aberta” o eu lírico sente-se desamparado posto que não há mais 

nenhum anjo que o protegerá dos golpes (militares), fazendo uma crítica silenciosa ao próprio 

regime ditatorial da época. Mesmo diante desse impasse, em que não há mais anjo que o proteja, 

o eu lírico ainda evoca suas lembranças de um tempo onde ainda havia a possibilidade de 

proteção angélica, posto que o anjo é a única figura à qual, em meio a tanta repressão, é possível 

clamar, mesmo que esse anjo seja incapaz de interceder. 

  Tendo em vista o que fora dito, Cacaso ao trazer à tona a figura do anjo para um outro 

tempo obscuro, não somente reivindica, reclama, mas também satiriza e ironiza o momento 

crítico de sua época. Assim, por meio da figura do anjo, se revelará uma forma humorística e 

nostálgica de se abordar a questão política de seu tempo em seus versos. Contudo, persiste ainda 

um anjo melancólico e nostálgico que enxerga seu presente a partir das lembranças 

remanescentes de um passado somente acessível pela memória, à maneira do anjo da história 

de Walter Benjamin, como fora mostrado acima.  

Portanto, a partir das discussões deste tópico, é possível afirmar que o anjo (ou ainda, 

as diversas aparições sempre ressignificada) da poética de Cacaso possui diversas 

características em comum com a questão da Modernidade, por exemplo: seu aspecto 

fragmentário, ora barroco, ora moderno; seu caráter temporal sempre dúbio em que a destruição 

e a criação – sendo ela aqui, temporal ou poética – se dão de formas contínuas; ora como anjo 

bom e mensageiro, ora como anjo impossibilitado de entoar seu hino/sua mensagem devido a 

sua fragilidade. 

 Por meio desses poemas e da presente leitura, percebe-se que o anjo da poética de 

Cacaso é sempre distinto, ora ele possui traços do anjo da história − aquele que abarca os 

fragmentos de seu tempo a partir de seu voo, pois, neste ato, tem visão privilegiada e consegue 

manter-se atemporal – e, em outros momentos, possui características humanas e infantis, se 

vale da ironia e dos jogos de palavras, resultando em poemas com tons de brincadeiras, 

lembrando assim aspectos do anjo barroco. 
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2.O TRAÇO READY-MADE NA DA OBRA POÉTICA DE CACASO E EM OSWALD 

DE ANDRADE 

 

Na introdução foram apresentadas algumas características da Poesia Marginal presentes 

na obra poética de Cacaso e, dentre elas, destaca-se a fragmentação e a preocupação estética 

com o acabamento dos livros artesanais produzidos por esta geração, características que podem 

ser observadas também no Modernismo. Para ilustrar essas semelhanças, neste capítulo, têm-

se como exemplos algumas capas de livros de Cacaso contidas no portfólio do livro Poesia 

Marginal: Palavra e Livro, organizado por Eucanaã Ferraz em 2013; e o livro/diário da 

garçonnière19 oswaldiana dos anos 1917/1918 intitulado O perfeito cozinheiro das almas deste 

mundo do poeta modernista Oswald de Andrade (2014). 

Assim sendo, neste capítulo, investiga-se como a obra poética de Cacaso e o livro O 

perfeito cozinheiro das almas deste mundo do modernista Oswald de Andrade (2014), 

apropriaram-se do conceito de ready-made advindo das pesquisas estéticas de Marcel Duchamp 

(1887-1968), ao inserirem em suas obras fragmentos, recortes, colagens, etc., e com isso 

denotam um traço de Modernidade e de ruptura com padrões tradicionais artísticos.  

Logo, para se pensar como ambos utilizam o ready-made é necessária uma definição 

clara sobre o que é um ready-made. Portanto, assume-se aqui a definição que Ana Sereno 

(2010) trabalha em sua dissertação “O Ready-made em Marcel Duchamp, a dimensão estética 

e o seu carácter conceptual na contemporaneidade”. 

  

O ready-made puro poderá ser tido como um objecto do quotidiano que no 

processo de transposição para o mundo da arte tal e qual é seleccionado fora 

deste [...] é considerado pelas entidades de legitimação artísticas, uma obra de 

arte. O ready-made poderá ser, da mesma maneira, assistido, isto é, 

manipulado pelo artista [...] (SERENO, 2010, p. 12). 

 

Ou seja, ready-made − já pronto − é um objeto do cotidiano (exemplo: um mictório 

como é o caso do ready-made Fonte de Duchamp) que Marcel Duchamp retirava de seu local 

originário e a partir do momento em que esse objeto recebia a assinatura do artista tornava-se 

arte, com isso, Duchamp ironizava e colocava em questão a “instituição Arte”20.   

                                                           
19 Segundo Mário da Silva Brito (2014) a garçonnière de Oswald de Andrade localizava-se na Rua Líbero Badaró, 

67, 3º andar, sala 2. 
20 Ana Sereno (2010) afirma que o ready-made abarca uma série de questões tais como qual é o papel do artista 

moderno e a maneira com que este artista se relaciona com seu objeto artístico, (re)colocando em discussão 

questões importantes relativas a produção e a recepção da arte, pois: “[...] obras concebidas como o ready-made 

ou o ready-made assistido, impõem determinadas questões com que se debate, desde as suas próprias 

preocupações, a criação contemporânea” (SERENO, 2010, p. 7). 
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Outra definição de ready-made pode ser encontrada em Maria con Marcel: Duchamp 

en los trópicos, de Raúl Antelo (2006), num glossário intitulado “Nudos” que está presente 

apenas na edição argentina, porém, na tese “A poética de Valêncio Xavier: anacronismo e 

deslocamento” Maria Salete Borba (2009) traduz essa definição nos seguintes termos:  

 

[r]eady-made. Objeto que, através de um ato de decisão artística, torna-se obra 

pela simples operação de seleção, de aumento no interior contínuo do real e 

inscrição posterior no universo da arte (ANTELO, 2006, apud BORBA, 2009, 

p. 17).21 

 

  Borba (2009) disserta que o objetivo de Duchamp ao criar um ready-made, retirando 

um objeto de um local e inserindo-o num contexto artístico era, não somente ironizar, mas pôr 

em xeque as questões da tradição da arte, pautada na pintura retiniana. Para exemplificar esse 

gesto de Duchamp, Borba traz algumas informações sobre o ready-made Fonte (1917-1964). 

 

Esse ready-made era constituído por um urinol de porcelana assinado R. Mutt 

que causou estranhamento aos membros da Society for Independet Artists, da 

qual o próprio Duchamp fazia parte [...] a polêmica causada pelo objeto frente 

aos diretores daquele salão que tinha por objetivo expor todos que pagassem 

seis dólares mas, também, centra-se na complexidade da assinatura, o que 

revela a complexidade do ready-made [...] (BORBA, 2009, p. 18). 

 

Esse ready-made de Duchamp traz à tona questões como a assinatura, o uso de 

pseudônimos, jogos de palavras e a própria produção, pois, o ready-made Fonte não foi feito 

artesanalmente por Duchamp. Assim, conforme informa Borba, o artista comprou o objeto já 

pronto e apenas o assinou com a assinatura R. Mutt: “Duchamp estava também a brincar com 

o verdadeiro nome da empresa de Nova Iorque onde ele adquiriu o urinol, a ‘Mott Works’, 

alterado ligeiramente a ortografia, como era tão típico dele” (DIDI-HUBERMAN, 2005, apud 

BORBA, 2009, p. 18).  

A partir da tese de Borba é possível perceber que a questão da produção de Duchamp é 

também discutida por Georges Didi-Huberman (2005) no livro Vênus Rajada. 

 
Se o Sr. Mutt fez a Fonte com as suas próprias mãos ou não, isso não tem 

qualquer importância. Ele ESCOLHEU-A. Pegou num artigo corrente da vida, 

colocou-o de forma que faz desaparecer o significado utilitário sob o novo 

título e ponto de vista – deu-lhe um novo sentido (DIDI-HUBERMAN, 2005, 

apud BORBA, 2009, p. 18-19). 

                                                           
21ANTELO, Raúl. Maria con Marcel. Duchamp en los trópicos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.Argentina, 

2006. [Tradução de Maria Salete Borba contida na tese de doutorado “A poética de Valêncio Xavier: anacronismo 

e deslocamento” (2009)]. 



51 

 

Acerca destas afirmações é importante ressaltar também os apontamentos de Ana 

Sereno (2010) ao trazer como exemplo o ready-made Porta-Garrafas para justificar o ato de 

apropriação de um objeto já pronto. Para Sereno (2010) Porta-garrafas é um objeto retirado do 

cotidiano e que a partir do momento que é selecionado pelo artista ele já denota uma criação, 

uma nova criação de sentidos, pois, ele foi uma escolha ou decisão do artista e com isso abarca 

em si o traço de contemporaneidade em sua obra. 

Ana Sereno (2010) disserta sobre a importância do ready-made para a arte 

contemporânea devido ao papel que o “objeto” passa a assumir enquanto arte, e assim, emerge 

uma nova maneira de pensar “o que é arte?”. 

 

A importância atribuída ao objecto em detrimento do modo como este é 

concebido, origina o repensar da formação artística como via necessária para 

a produção de arte e com isso, todas as escolas que foram fazendo a História 

da Arte até à contemporaneidade (SERENO, 2010, p. 13). 

 

Tendo em vista o que fora dito, é necessário perceber que é a partir do ready-made, em 

1913, que novas formas de se conceber arte surgem. Marcel Duchamp com a técnica do ready-

made busca romper com as tradições e tabus artísticos, a partir do momento que começa a 

produzir um discurso sobre sua obra e a conceitualizar a arte. Arte esta que não é mais criada 

para apenas ser contemplada, mas para ser pensada e questionada, possibilitando diversas 

leituras e re-leituras. 

Assim, a partir de alguns exemplos de capas e de versos, pretende-se mostrar que a 

Poesia Marginal, por ter como característica uma escrita fragmentária, próxima da oralidade e 

cheia de trocadilhos, pode ser lida também como uma espécie de ready-made.  

Portanto, para se perceber um traço ready-made na obra de Cacaso, pode-se começar 

pela análise das capas de seus livros. As capas artesanais dos livros de Cacaso, em sua maioria, 

possuem um traço naive, desenhos de seu filho, ou desenhos que remetem aos traços de um 

aluno, de um colegial. Conforme as imagens abaixo. 
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Figura 3 Capa da 1ª edição do livro Grupo Escolar (BRITO, 2002, p. 135). 

 

Figura 4 Capa da 1ª edição do livro Mar de Mineiro (BRITO, 2002, p. 7). 
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Figura 5 Capa da 1ª edição do livro A Palavra Cerzida (BRITO, 2002, p. 171).  

  Nota-se que as três capas dos livros de Cacaso, feitas artesanalmente, possuem um traço 

ora naive, ora um traço que remete à escrita colegial ou a criança na escola primária. A primeira 

delas, do livro Grupo Escolar (1974), é feita a partir de um carimbo reproduzido diversas vezes 

até a tinta ser completamente gasta, denotando o experimentalismo do aluno diante do universo 

escolar, a questão do experimentalismo neste livro será discutido em outro capítulo. Indo de 

acordo ainda com esse experimentalismo, em Mar de Mineiro (1982) Cacaso novamente se 

utiliza da escrita colegial, em que o início e fim de cada palavra se assemelha com a mancha 

que a água do mar deixa na areia. Já no livro A Palavra Cerzida (1967), seu primeiro livro, o 

desenho possui um traço naive de difícil compreensão.  Assim, verifica-se que as capas dos 

livros de Cacaso se configuram como uma estética avant-garde tal qual a de Duchamp no 

ready-made, pois, apropriam-se das mais variadas linguagens artísticas para, por exemplo, criar 

um traço irônico/humorístico. 

A partir dos apontamentos de Maria Salete Borba (2009) em sua Tese “A poética de 

Valêncio Xavier: anacronismo e deslocamento” entende-se que o ready-made é uma decisão 

artística, que aqui significa um procedimento em que “as imagens e os textos são recortados e 

colados, ou seja, são retirados de revistas e jornais e inseridos num outro ‘contexto’, dando-nos 

a possibilidade de realizarmos outra leitura a partir dessa nova montagem” (BORBA, 2009, p. 
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56). Ao seguir essa leitura, nota-se que os desenhos e carimbos presentes nas capas dos livros 

do movimento marginal assumem um caráter ready-made, posto que “[...] imagem e texto 

atuam independentemente, instigando e “revelando” ao observador e, ao mesmo tempo, 

reivindicando desse uma postura de leitor” (BORBA, 2009, p. 19). Desta forma, a leitura da 

capa exige algo a mais do leitor do que mero olhar de relance. Por isso:  

 
[...] é necessário tornar a ler, a rever, pois, a “narrativa” ao tornar-se ready-

made, prótese, fragmento, escritura, reclama e exige distanciamento com 

relação ao objeto de estudo, atuando como agente sensibilizador [...] 

(BORBA, 2009, p.19). 

 

Não somente as capas dos livros de Cacaso se aproximam das obras de Marcel 

Duchamp, mas também os versos, que em sua maioria são fragmentários e, desta forma, 

possuem semelhanças com a linguagem que Duchamp utilizava para compor seus trabalhos. O 

artista vanguardista valia-se, assim como os poetas modernos e os marginais, da ironia, do 

humor, de trocadilhos, de frases curtas, ou até mesmo, apenas letras, para criticar a instituição 

arte.Para exemplificar essa arte que, por meio de uma aparente brincadeira, é carregada de 

críticas aos padrões tradicionais da arte, têm-se a famosa paródia da Mona Lisa de Da Vinci: 

L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp (1919). 
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Figura 6 versão de L.H.O.O.Q (1919) disponível em:https://multiplosdearte.wordpress.com/2013/03/04/duchamp-ready-made-

retificado-l-h-o-o-q-1919/ acesso: 02 Fev 2017. 

Segundo Janis Mink (2006) em Marcel Duchamp: a arte contra-ataque em L.H.O.O.Q. 

ao pronunciar a legenda deste ready-made, em francês, as letras em um jogo de fonemas podem 

ser interpretadas como “Elle a chaud au cul”, que em português significa algo similar com “ela 

tem fogo no rabo”, ou ainda, “ela tem o traseiro quente”, apresentando assim, um caráter 

humorístico em relação à tradição da pintura clássica. 

   Tendo isso em vista, é possível ler na Poesia Marginal e no Modernismo traços do 

ready-made ao introduzirem em sua poesia-fragmento/poesia-mínima a ironia e a brincadeira 

para fazerem suas críticas, como fica expresso em “Poética”, de Cacaso. 

 

Academia Brasileira de Letras de  

Fôrma 

Academia Brasileira de Letras de 

Câmbio 

(BRITO, 2002, p. 25). 

 

 Em “Poética” Cacaso ironiza uma das maiores instituições brasileiras no que diz 

respeito à produção literária. Ao dizer “Academia Brasileira de Letras de Fôrma” o poeta 

mineiro lança, por um lado, uma crítica à tendência de padronização dos membros desta 

academia e, consequentemente, aos padrões da literatura nacional que “formalizam”, por meio 

de suas regras, todos os escritores que desejam se inserir e inserir suas obras ao mercado 

editorial. Por outro lado, pode-se pensar também que Cacaso brinca com as letras de “fôrma”, 

insinuando certa imaturidade nos membros. Já ao dizer “Academia Brasileira de Letras de 

Câmbio”, pode-se aludir aos apadrinhamentos e às indicações para participar deste seleto grupo 

da literatura nacional. 

Outro poema fragmentário, dentre os vários presente em toda a obra poética de Cacaso, 

que constrói jogo de palavras irônicos e cômicos é “A palavra do $enhor”. 

 

No princípio  

era 

a Verba 

(BRITO, 2002, p. 31). 

 

Aqui Cacaso ironiza, a partir de um trecho bíblico em que diz que no princípio era o 

Verbo, transformando a palavra verbo em verba e na palavra Senhor – que no verso bíblico 

refere-se a Deus – insere o caractere $, símbolo do dinheiro, ironizando os senhores patrões, 

dono de tudo. No poema fragmento “Porvir”, pode-se ler as mesmas características citadas 

acima. 
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A Inquisição era 

Fogo   

(BRITO, 2002, p. 18).  

 

Neste poema se vê a ironia com a inquisição medieval que queimava mulheres chamadas 

de “bruxas”, também ironiza, de maneira subentendida a própria ditadura militar e seus métodos 

de torturas. Pode-se portanto perceber que os poemas de Cacaso vão de acordo com o que 

disserta Raúl Antelo (2010) ao informar que os ready-mades instalam-se em um entre lugar 

sinestésico, ou seja, entre a linguagem poética e a linguagem das imagens, sempre associando-

as ao humor. Essas associações podem ser vistas tanto na Poesia Marginal quanto no 

Modernismo de Oswald ao brincarem com o jogo de palavras e imagens. 

Apresenta-se abaixo o recorte de uma das páginas da edição do livro O perfeito 

cozinheiro das almas deste mundo, de 2014 para ilustrar o traço ready-made na poética de 

Oswald de Andrade. 

 

 

Figura 7 Recorte da página 8 e 9 do livro O perfeito cozinheiro das almas deste mundo (ANDRADE, 2014, p. 8). 

Neste recorte, pode-se perceber um traço ready-made que é apresentado pela 

justaposição imagem/texto a partir da colagem. Esses recursos e outros, que se discute ao longo 

deste capítulo, demonstram a relação entre O perfeito cozinheiro das almas deste mundo e o 
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ready-made, que podem ser notados ao longo do livro de Oswald. Composto por uma 

linguagem experimental e criado a partir de anotações e recortes, tanto de Oswald de Andrade 

quanto dos frequentadores de sua garçonnière, tornando-se, portanto, pessoal e coletivo. Essa 

construção o aproxima da obra de Duchamp. 

Em “réquiem para miss ciclone, musa dialógica da pré história textual oswaldiana” 

Haroldo de Campos (2014) percebe o traço ready-made no livro de Oswald. O autor define o 

livro nos seguintes termos:  

  
[a] folheatura deste livro-álbum, peças de um mosaico dispersivo, livro-caixa-

de-surpresas numerado derrisoriamente como um livro-razão (e que se vai 

compondo por frases fragmentárias, anotações, réplicas e tréplicas, 

intervenções ready-made, exercícios ‘beletrísticos’ de circunstância, 

caricaturas, cartoons, cartas, ao ritmo boêmio dos mores e humores dos 

habitués do ‘covil do Miramar’ – a garçonnière oswaldiana dos anos 17/18), 

projeta uma estranha luz, uma luz memorial, de pantalha art nouveau 

(CAMPOS, 2014, p. 18). 

 

Corroborando com essas informações de Campos, Mário da Silva Brito (2014) em artigo 

homônimo “O perfeito cozinheiro das almas deste mundo”22 informa que o livro-diário da 

garçonnière Oswaldiana mistura diversas linguagens artísticas que o tornam “Um romance de 

nova estrutura, de técnica inusitada, de um surrealismo natural [...]” (SILVA BRITO, 2014, p. 

17), pois, em seu conteúdo há uma mistura de elemento23s e gêneros que o tornam um texto 

híbrido, ou ainda, um ready-made.  

É a partir do livro-diário, ou seja, da experiência com a escrita confessional em 1918, 

informa Brito, que Oswald de Andrade tem pela primeira vez um contato com a linguagem 

fragmentária, que será uma das principais características dos seus próximos livros, 

exemplarmente o livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade de 1927, que 

será discutido adiante.  

Linguagem fragmentária do diário que é notoriamente carregada de trocadilhos, assim 

como pode-se perceber também na arte de Duchamp, posto que seus objetos ready-made são 

                                                           
22 Conforme nota explicativa no livro O perfeito cozinheiro das almas deste mundo (2014), o artigo citado acima, 

de nome homônimo, foi publicado pela primeira vez no Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, de 16 de 

março de 1968. 
23 Segundo Mário da Silva Brito, no diário “[...] há de tudo: pensamentos, trocadilhos (inúmeros), reflexões, 

paradoxos, pilhérias com os habitués do retiro, alusões à marcha da guerra, a fatos recentes da cidade, a autores, 

livros e leituras, às músicas ouvidas (das eruditas às composições populares americanas), a peças em representação 

nos palcos de São Paulo, às companhias francesas em tournée pelo Brasil. Há mais, porém: há colagens, 

grampinhos de cabelo, pente, manchas de batom, um poema pré-concreto de Oswald de Andrade, feito com tipos 

de carimbo, carta de amigos grudadas em suas páginas, afora charges da imprensa com legendas adaptadas para 

zombarias com os integrantes do grupo, enigmas pitorescos, recortes de jornais, e, inclusive, o cartão de um usuário 

em que se lê: “de la part de Décio de Paula Machado”. Soltas entre as páginas do caderno, flores murchas e uma 

pequena bandeira norte-americana de seda (SILVA BRITO, 2014, p. 9-10).” 
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trocadilhos, contravenções, brincadeiras com o expectador tradicional de arte. Tanto pelos 

objetos ready-made retirados cotidiano em seu uso banal/ordinário e transferidos para o campo 

das artes, quanto pelos jogos de palavras usados como legendas, ou ainda, pelas próprias 

assinaturas e o uso de pseudônimos. 

A questão da linguagem fragmentária perpassa também a obra poética de Cacaso. 

Segundo Sandra Ferreira (2014) em “Caso de Poesia (Antônio Carlos de Brito, vulgo Cacaso)” 

a poética de Cacaso se constitui a partir de uma:  

  

[...] dicção antiautoritária [...] construída por meio de um exercício poético 

que incorpora as tensões políticas e estéticas à sua própria linguagem ao invés 

de apenas referi-las. Optando por uma linguagem de essencialidades, Cacaso 

tende, sobretudo nos poemas curtos, à fusão bem balanceada de imagem, tom 

e emoção para iluminar instantaneamente os impasses de sua geração 

(FERREIRA, 2014, p. 263). 

 

 A autora ressalta que esses versos fragmentários, de uma jocosidade por vezes austera, 

facilitam ao leitor “[...] a tarefa de fazer com que o pensamento se emocione e a emoção pense 

[...]” (FERREIRA, 2014, p.264).  E assim, por meio de uma linguagem coloquial, Cacaso 

constrói versos que vão contra todos os tipos de ditaduras, inclusive, estéticas e artísticas.  A 

seguir, dois poemas fragmentários que abordam a questão da ditadura de forma irônica. 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES  

Pau mole 

Dedo Duro 

(BRITO, 2002, p. 28). 

 

ELOGIO DA LOUCURA  

Certo rapaz de longos braços e barbas  

viu qualquer coisa que nenhum mortal jamais  

nem pressentiu ou saberá  

pois o certo rapaz – que pena! – jamais 

voltou pra contar 

(BRITO, 2002, p. 15). 

 

Em ambos poemas a temática da ditadura aparece de forma sútil. O primeiro se 

caracteriza por ser fragmentário, composto por apenas dois versos, e que de maneira cômica 

ironiza o serviço de informação do governo na época da ditadura militar. Já em “Elogio da 

loucura”, outro poema fragmentário, porém um pouco maior, se vê que a questão da ditadura 

aparece de forma mais sútil. As pistas que o eu lírico dá é que “certo rapaz de longos braços e 

barbas” − um jovem de barba longa denota que é um jovem influenciado pela contracultura – 

“viu qualquer coisa que nenhum mortal jamais [...] saberá” e, no entanto, esse rapaz desaparece 

(como vários jovens que desapareceram na época da ditadura).  
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Outra questão que permeia os poemas fragmentários de Cacaso é o diálogo com os 

poemas fragmentários de Oswald, confessado em um dos versos do poema “Mudando o 

Estado”:  

 

[...]  

o poema nasce perdido  

na infância  

em vários Andrades 

sem outros problemas 

sigo viagem 

(BRITO, 2002, p. 103). 

 

Cacaso deixa explicito que tem como referência os modernistas Oswald e Mário de 

Andrade. A seguir, o poema “Jogos Florais” em que Cacaso parodia “Canto de regresso à 

Pátria” de Oswald de Andrade, que por sua vez, parodiou a “Canção do Exílio” de Gonçalves 

Dias:   

 

I 

Minha  terra tem palmeiras  

onde canta o tico-tico. 

Enquanto isso o sabiá  

Vive comendo o meu fubá. 

 

Ficou moderno o Brasil 

ficou moderno o milagre:  

a água não vira vinho,  

vira direto vinagre. 

 

II 

Minha terra tem Palmares  

memória cala-te já. 

Peço licença poética 

Belém capital Pará. 

 

Bem, meus prezados senhores 

dado o avançado da hora 

errata e efeitos do vinho 

o poeta sai de fininho. 

 

(será mesmo com 2 esses 

que se escreve paçarinho?) 

(BRITO, 2002, p. 157). 

 

         Este poema, em que Cacaso retoma os românticos e os modernistas é aqui ressignificado 

pelo contexto da ditadura militar. Na primeira estrofe há claramente uma referência à canção 

do exílio de Gonçalves Dias, mas já na terceira estrofe o poeta utiliza Palmares ao invés de 
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palmeiras, assim como Oswald fez em seu “Canto de regresso à Pátria”24, numa referência ao 

Quilombo dos Palmares.  Na terceira estrofe o eu lírico diz “memória cala-te já” denotando as 

repressões e silenciamentos da ditadura militar. O poeta ironiza também o milagre econômico 

e modernização do país que os militares enunciavam nos anos de ditadura como se vê na 

seguinte estrofe: 

 

Ficou moderno o Brasil 

ficou moderno o milagre:  

a água não vira vinho,  

vira direto vinagre. 

(BRITO, 2002, p. 157). 

 

             Com isso lê-se que Cacaso retoma os românticos e os modernos para ressignificar a 

temática do exílio – o exílio de Cacaso é em seu próprio país onde suas “memórias devem ser 

caladas” − de acordo com o seu momento histórico. Por outro lado, a questão fragmentária e 

experimental também pode ser lida em Oswald de Andrade em uma das páginas do livro-diário 

O Perfeito cozinheiro das almas deste mundo, como se vê a seguir: 

 

 

Figura 8 Recorte da página 7 do livro O perfeito cozinheiro das almas deste mundo (Andrade, 2014, p. 7). 

                                                           
24 Manuel C. Pinto (2018) em “A infância do mau selvagem” discorre sobre a paródia na obra de Oswald de 

Andrade, e como ela ocorre, por exemplo ao parodiar em Pau Brasil a “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias e 

no Primeiro Caderno parodia outro romântico, Casimiro de Abreu, em “Meus oito anos” com um poema de nome 

homônimo. O autor afirma que “[e]m ambos, a perspectiva é a do adulto que retorna, respectivamente, no espaço 

e no tempo – mas o primeiro diz respeito à volta para uma ampla paisagem cujos contornos idílicos foram 

construídos de forma coletiva, ao passo que o segundo se refere à experiência intransferível das ‘doces visões’ da 

casa materna” (PINTO, 2018, p. 9) 
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 Na imagem acima, uma das páginas do livro-diário da garçonnière oswaldiana, há um 

verso fragmentário construído a partir de carimbos e uma frase mal traçada: “Que mira o 

Miramar? / Mira amar. / Miramar” (ANDRADE, 2014, p. 7). Nessa frase é nítido, além da 

questão fragmentária do verso, o trocadilho com o nome Miramar – nome esse que é o próprio 

pseudônimo utilizado por Oswald de Andrade no livro O perfeito cozinheiro das almas deste 

mundo. 

Raúl Antelo (2010) no artigo “Urinóis ready-made” cita Marcel Duchamp para ressaltar 

o uso mínimo/experimental de objetos e da linguagem.  

 

Reduzir, reduzir, reduzir, tal era o meu pensamento – mas ao mesmo tempo 

meu objetivo estava se interiorizando, e não se voltando para o exterior. E 

mais tarde, seguindo esta idéia, cheguei a sentir que um artista pode usar 

qualquer coisa – um ponto, uma linha, o símbolo mais convencional ou não-

convencional – para dizer o que pretende dizer (DUCHAMP, apud ANTELO, 

2010, p. 30). 

 

 É a partir dessas ideias advindas de Duchamp, de que tudo (qualquer objeto) pode ser 

transformado em arte, que surge o ready-made. Tendo isso em vista, pode-se dizer que Oswald 

de Andrade e os poetas marginais se apropriaram desse procedimento de Duchamp (inclusive 

a ideia de redução, ou seja, poesia mínima) não somente para criar uma arte nova (sendo ela 

poesia, manifesto, diário, objeto, etc.) mas, para questionar os padrões canônicos e seus limites 

que amordaçavam a criatividade artística em cada uma de suas respectivas épocas. Em outra 

página d’O Perfeito Cozinheiro..., nota-se um desenho de um vaso sanitário, um possível 

diálogo com Fonte de Duchamp: 

 

 

Figura 9 Do lado esquerdo uma das páginas d’O Perfeito cozinheiro das almas deste mundo (ANDRADE, 2014, p. 19); do 
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lado direito o ready-made Fonte de Marcel Duchamp. 

 O desenho do diário parece parodiar o ready-made Fonte, pois, no vaso sanitário há a 

inscrição de: “Her mit d. Asche”, traduzida do alemão para o português como “aqui com o 

senhor cinza”25, frase que ao ser pronunciada “Her mit” se aproxima do pseudônimo “R. Mutt” 

utilizado por Marcel Duchamp em Fonte, se caracterizando também como um trocadilho, um 

jogo de palavras análogo à aquele feito pelo artista francês citado acima, no qual Duchamp 

transforma a ‘Mott Works’, empresa na qual ele adquiriu o mictório,  no pseudônimo R. Mutt. 

 É importante ressaltar também o uso de pseudônimos, tanto por Duchamp, quanto por 

Oswald em O perfeito cozinheiro das almas deste mundo. Além do uso do pseudônimo R. Mutt 

em Fonte, Marcel Duchamp produziu muitos ready-made sob o pseudônimo de Rrose Sélavy, 

assim como Oswald se utilizou em O perfeito cozinheiro das almas desse mundo do 

pseudônimo Miramar, entre outros. 

 Desta forma, pode-se fazer aqui uma relação com o poeta Antônio Carlos de Brito, que 

também utiliza e é conhecido por um apelido/pseudônimo: Cacaso. Segundo Sandra Ferreira 

(2014) é a partir de 1975 que o poeta começa a utilizar, nas capas de seus livros Beijo na Boca 

e Segunda Classe, o apelido Cacaso. A autora destaca ainda que essa mudança marca também 

uma alteração na própria estética dos poemas de Cacaso.  

 

A alteração antroponímica marca a passagem de um exercício poético de tom 

elevado para um outro, pautado por poemas curtos e circunstanciais. Essa 

despressurização estética, iniciada com Grupo escolar, será levada às últimas 

e melhores consequências em Na corda bamba (1978), obra que incorpora o 

apelo ao make it new ouvido pelos poetas de sua geração (FERREIRA, 2014, 

p. 260). 

 

Já sobre Duchamp, seu maior pseudônimo foi Rrose Sélavy: uma mulher que, conforme 

informa Janis Mink (2006), tornou-se uma obra de arte mesmo não sendo uma bonita rapariga. 

Mink também informa que Rrose Sélavy, ou seja, Duchamp travestido de mulher, possui uma 

feminilidade que não parte de seu corpo, mas sim, da expressão indecifrável de seu rosto e das 

próprias mãos.  

O uso do pseudônimo, bem como o travestimento em Duchamp podem ser vistos como 

um ready-made que serve de personificação do artista vanguardista e mostra em sua obra sinais 

de androgenia, ou melhor, de heterogeneidade. É possível ler também na poética de Cacaso dois 

aspectos de androgenia. Sendo eles: A figura do anjo em seus poemas que denota a androgenia 

                                                           
25 Tradução nossa. 
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de sua obra. Outro ponto a ressaltar são os desenhos que constroem a musa do livro Beijo na 

Boca, posto que, como se verá adiante, os traços da musa se assemelham ao próprio Cacaso. 

 Retoma-se aqui Rrose Sélavy, ou melhor Duchamp travestido, visto que a musa de 

Beijo na Boca pode ser lida como Cacaso travestido. No poema “Amizade” fica explícito que 

para o poeta “O sexo não tem sexo” (BRITO, 2002, p. 261).  Enquanto que em Duchamp a 

androgenia se manifesta em suas vestimentas e no seu corpo, em Cacaso está presente em seus 

versos e nos desenhos do livro Beijo na Boca.  

Acerca dos pseudônimos em O perfeito cozinheiro das almas deste mundo Mário da 

Silva Brito (2014) informa que há na escritura do diário o uso de pseudônimos ou apelidos por 

parte de Oswald de Andrade e seus colegas avant-garde. Paralelo a essa assertiva Jorge 

Schwartz (2014) em “O perfeito cozinheiro das almas deste mundo: diário ou ficção?” ressalta 

que no diário ao menos dez “personagens” utilizam constantemente pseudônimos. 

 

[...] não sempre os mesmos, assinados de vez em quando um pelo outro, em 

uma escritura fragmentária, com uma sintaxe breve e de efeito em que 

prevalece o estilo espontâneo da oralidade, o apelo constante ao humor, à 

ironia, ao sarcasmo, e mais do que nada, aos incessantes e divertidíssimos 

jogos de palavras, dos quais Oswald já se prefigura como o grande mestre 

(SCHWARTZ, 2014, p. 40). 

 

Schwartz (2014) ainda afirma que Oswald utilizava o pseudônimo de Miramar e Garoa, 

e que a partir de um deles, ao longo do diário criava inúmeras variantes que correspondessem 

ao que o personagem “Miramar” sentia ao longo da escritura do livro-diário. Como se pode 

perceber nos seguintes exemplos: Miramante, amante de Miss Cyclone; Mirabismo, quando a 

miss desaparece; Miramarido, quando casa-se com a miss; entre outros como: Miramorto, 

Miramarne, Miramor, Miramártir, Miramargura, Miramarreco, etc. 

 É possível perceber então que o uso de pseudônimos no diário é, assim como na obra de 

Duchamp, mais uma brincadeira, um jogo de palavras, uma maneira de, por meio de um nome 

ficcional, criar possibilidades de trocadilhos com as palavras dos versos e o nome/pseudônimo.  

Já na obra de Cacaso, percebe-se que o uso de apelido/pseudônimo é utilizado para 

marcar uma mudança estética em seus poemas. Isso por que o poeta que passa de versos 

complexos do livro A Palavra Cerzida (1967), por exemplo, no qual ainda assinava como 

Antônio Carlos de Brito, para uso de versos mínimos, fragmentários e com linguagem 

coloquial, por exemplo do livro Beijo na Boca (1975), que assina como Cacaso. 

  Desta forma, conclui-se que a linguagem experimental e fragmentária, tanto na Poesia 

Marginal quanto na poesia modernista, o uso de pseudônimos, a mistura de gêneros tornando 

esses livros híbridos, as colagens e recortes nas capas dos livros dos poetas marginais e no livro-
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diário O Perfeito Cozinheiro..., são apenas alguns dos exemplos em que é possível perceber um 

“traço” ready-made nestas estéticas brasileiras. E em ambos os contextos (Modernismo − 

décadas de 1920-1930/ Poesia Marginal – décadas de 1960-1980) esse traço significa uma 

ruptura com os padrões estéticos literários que por muito tempo não foram lidos pela crítica 

especializada.  

 

2.1 Cacaso, leitor de Oswald de Andrade: um estudo sobre Beijo na Boca e Primeiro 

caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade 

   

 A partir das discussões do tópico anterior em que se estabeleceu um diálogo entre o 

Modernismo e a Poesia Marginal, neste tópico aprofunda-se e ilustra-se essas semelhanças a 

partir do poeta marginal Cacaso e o modernista Oswald de Andrade. Para tanto, o recorte 

estabelecido aqui são alguns poemas de Beijo na Boca, terceiro livro de Cacaso, a capa da 

primeira edição de 1975 e os desenhos contidos na edição de 2000; em contraponto com alguns 

poemas do livro Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (2006) de Oswald 

de Andrade, a capa da primeira edição de 1927 e alguns desenhos contidos nessa mesma edição. 

 O livro Beijo na Boca foi publicado pela primeira vez pela Coleção Vida de artista, em 

1975, depois pela Editora 7Letras, em 2000, e está inserido na antologia LERO-LERO, 

publicada pela editora Cosac Naify, em 2002, que reúne toda a obra poética de Cacaso, desde 

1967 até 1985. A versão aqui utilizada de Beijo na Boca foi publicada pela Editora 7Letras em 

2000. É composta por quarenta poemas curtos que se assemelham a fragmentos, também possui 

cinco ilustrações feitas pelo próprio Cacaso.  

 De modo geral, o livro é uma espécie de brincadeira com o leitor, posto que as 

aparências sempre enganam. Por exemplo, pode-se destacar que o poeta resgata duas estéticas 

antagônicas, pois, no poema “E com vocês a Modernidade” afirma ser “romântico” e ao mesmo 

tempo “moderno”, ou ainda, quando tudo leva a crer num livro de temática amorosa e, no 

entanto, é o contrário.  

 A primeira impressão que se tem é que o livro Beijo na boca é uma coletânea de versos 

românticos. Impressão essa reforçada pelo título do livro e pela capa da primeira edição de 

1975, na qual aparecem flores em arabescos, borboletas e um coração; e pela versão de 2000 

que possui um desenho feito por Cacaso de um casal se beijando. No entanto, o conteúdo de 

seus versos são compostos por frases em que há uma impossibilidade do amor romântico, como 



65 

 

ocorre em “Happy End”: “o meu amor e eu/ nascemos um para o outro/ agora só falta quem 

nos apresente” (BRITO, 2002, p. 114), ou ainda, em “Encontro Desmarcado”:  

 

admiro muito meu amor 

porque sempre está por perto de si mesma e 

longe de mim e eu tenho 

andado muito longe de mim e perto de si mesma 

(BRITO, 2000, p. 128). 

 

 Verifica-se que Beijo na boca é uma lírica do desencontro ou da ruptura da idealização 

amorosa na qual Cacaso cria um jogo ambíguo de escrita e de temática por meio de versos 

irônicos e fragmentários. Assim, o leitor de Beijo na Boca percebe que a questão central desse 

livro é a desconstrução do ideal romântico. O livro é marcado por desencontros, desilusões, 

dúvidas, rompimentos e ressentimentos, como fica expresso no poema Estilhaço: “não me 

procure mais/ não relembre/ cada um sofre pra seu/ lado” (BRITO, 2002, p. 127). 

 Os diálogos com a estética modernista no livro Beijo na boca (1975) são perceptíveis 

tanto pela linguagem fragmentária e irônica, quanto pelo traço infantil e naive utilizado nas 

capas do livro de Cacaso e de Oswald. A capa da primeira edição do livro Beijo na Boca (1975) 

pode ser lida como uma releitura da capa da primeira edição do livro Primeiro Caderno do 

Aluno de Poesia Oswald de Andrade de Oswald de Andrade (1927): 
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Figura 10 ([Capa da 1ª edição26 de Beijo na Boca de Cacaso 1975] apud FERRAZ 2013, p. 61). 

 

Figura 11: [Capa da 1ª edição27 do livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade (1927)] Blog do Instituto 

Moreira Salles. Disponível em:<http://blogdoims.com.br/oswald-de-andrade-no-ims/ > Acesso em: 20 Mai, 2017. 

 A partir das imagens acima, nota-se uma proximidade estilística entre as duas capas, 

principalmente no que diz respeito ao traço infantil, presente em ambas. O desenho das capas é 

composto por arabescos floridos que denotam inocência, inexperiência e simplicidade. Já a 

grafia presente nessas capas remete à uma escrita colegial, dos cadernos de caligrafia, fato 

confessado por Oswald no título do livro “O primeiro caderno do aluno de poesia”. Raúl Antelo 

(2006) em “Quadro e Caderno” realiza uma leitura apontando que tal atitude em Oswald de 

Andrade indica que o autor “[...] não sonha com um Livro, mas rabisca um primeiro caderno 

que o confirma como aluno” (ANTELO, 2006, p. 27-28).  

                                                           
26 A primeira versão do livro Beijo na Boca foi lançada pela Coleção Vida de Artista, em 1975. O projeto gráfico 

é de Massoca Fontes. A imagem referente à capa faz parte do portfólio do livro de Eucanaã Ferraz, Poesia 

Marginal: Palavra e Livro (2013). 
27 A capa da 1ª edição do livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia de Oswald de Andrade (1927) de Oswald 

de Andrade possui um desenho com traço infantil feito por Tarsila do Amaral. 
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 O eu lírico – aluno experimental de poesia − presente tanto na poética de Cacaso em 

Beijo na boca quanto em Oswald de Andrade no Primeiro Caderno... caracteriza-se por seu 

comportamento anárquico que reivindica para si uma norma primitiva: a norma da criança e, 

conforme Antelo: “corresponde ao anseio poético de desarticulação dos elementos” (ANTELO, 

2006, p. 30), sendo eles: a forma e a linguagem poética. 

 O comportamento anárquico, próprio da infância, coloca em questão “O xis do 

problema”: “é muito triste que nossas intenções sejam/ sempre contrariadas/” (BRITO, 2002, 

p. 130), pois, segundo Raúl Antelo: “[n]ão há, de fato, nada mais difícil, imprevisível e 

caprichoso que uma criança” (ANTELO, 2006, p. 32). Assim sendo “o aluno de poesia é o 

menino experimental28” (ANTELO, 2006, p. 30).  

 Esse aluno (Oswaldiano/Cacasiano) possui uma relação experimental com a poesia, que 

mesmo rápida e fragmentária é carregada de ironia, humor e trocadilhos e, assim, o aluno está 

sempre brincando com as palavras. Vê-se isso em “Ré Menor” de Cacaso: “fazendo versinho/ 

querendo carinho” (BRITO, 2002, p. 126). 

 Em Oswald de Andrade nota-se também a questão da linguagem experimental que 

perpassa a arte da capa, na qual há erros ortográficos propositais e irônicos, por exemplo, “vento 

zul”, “capital fedeiral”, “cergipe”, que põem em jogo a questão do português escrito versus 

português falado. Raúl Antelo disserta que a ideia de Oswald acerca da linguagem poética é 

“[...] uma poesia mínima, pobre, contrária aos ornamentos beletristas e tardoparnasianos dos 

príncipes – Bilac e Coelho Neto [...]” (ANTELO, 2006, p. 26). 

 Linguagem esta que se configura de forma primitiva, ou seja, sem floreios, 

aproximando-se do português falado no Brasil, conforme Andrade anuncia no Manifesto da 

Poesia Pau-Brasil: “A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neo-lógica. A 

contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos” (ANDRADE, 2011, p. 

61). Em oposição à língua escrita dos doutores, Oswald de Andrade propõem que se busque a 

inocência infantil.  

 Portanto, para que a linguagem possua um caráter experimental, é necessário que o eu 

lírico possua os olhos de uma criança, isto é, de um aluno/aprendiz que “deve desconstruir a 

verdade ilusória da totalidade e armar-se de um olhar que questione a produção da 

                                                           
28 O menino experimental é um termo que Raúl Antelo (2006) utiliza em seu ensaio “Quadro e Caderno” ao discutir 

a poesia de Oswald de Andrade no Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade (1927). Conforme 

Raul Antelo “O primeiro caderno reivindica a legitimidade moral do aluno anarquista; enuncia uma norma outra 

que a norma do outro: a criança, o primitivo. Se a ficção se insinua como um para-Estado, o aluno de poesia é um 

pedagogo da diferença que regula uma economia discursiva pautada pela intersubjetividade e pela 

transversalidades das dicções. Esta dissociação entre regra e harmonia alimenta uma consciência infeliz de 

Modernidade que se detecta no árduo resgate ‘da cocaína da infância’ (ANTELO, 2006, p. 28). 
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subjetividade, tomando o indivíduo como alguém que pode agir contra a lei” (ANTELO, 2006, 

p. 26). É esse olhar questionador e curioso do poeta Cacaso nos seus versos fragmentários que 

desenham cenas banais do cotidiano. 

Cacaso retoma também a questão da linguagem coloquial inserindo-a em seus versos 

como elemento constitutivo, dando aos seus poemas um caráter de poesia-fragmento, poesia-

minuto. Com isso, abarca também a questão do lúdico, do brincar com as palavras e o traço 

infantil, pois, a lírica de Cacaso seria uma brincadeira, como se pode ver em “Falando Sério”: 

“Outro amor? Não caio mais” (BRITO, 2000, p. 39), dialogando com a brincadeira que se dá 

em Oswald ao poetizar “as quatro gares” de sua vida, na qual o eu lírico relembra o seu amor 

da “adolescência” com tom irônico, ou não, dependendo da entonação que se quer dar: “Aquele 

amor/ Nem me fale” (ANDRADE, 2006, p. 49). 

O uso da linguagem fragmentária e próxima da oralidade é chamada por Raúl Antelo de 

poesia- mínima, ou melhor, de “enunciação-criança”. Raúl Antelo (2006) em “Quadro e 

Caderno” lê em Oswald de Andrade a prática da “enunciação-criança”, que pode ser lida 

também na poética de Cacaso. Conforme o autor, a “enunciação-criança” é uma recusa da 

dicção poética maior, ou seja, uma recusa da tradição. Sendo assim, Oswald utiliza-se de uma 

dicção infantil que o liberta dos padrões canônicos e, assim, sua lírica se torna livre e rápida, 

com um caráter experimental. O crítico conclui que o uso dessa enunciação-criança é uma 

maneira de se opor às formas dadas “para colocar os elementos poéticos em uma nova tensão, 

uma nova extensão [...]” (ANTELO, 2006, p. 33). 

A “enunciação-criança”, apontada por Antelo (2006) em Oswald de Andrade, é 

resgatada “indiretamente” por Cacaso ao trabalhar com a questão experimental da linguagem, 

por meio do lúdico, isto é, do brincar com as palavras. Assim, Cacaso traz para a penumbra de 

um tempo obscurecido pela ditadura militar uma brincadeira aparentemente inocente, como vê-

se em “Sinistro resíduos de um Samba” em que Cacaso retoma a música “Apesar de Você” de 

Chico Buarque, a qual possui um teor crítico em relação à censura da época, mas é em Beijo na 

boca ressignificada. O refrão que em Chico Buarque denota esperança: “Apesar de você/ 

Amanhã há de ser/ Outro dia”, em Cacaso é fatalista: “não chore meu amor não chore/ que 

amanhã não será outro dia” (BRITO, 2002, p. 131). 

Sendo assim, a partir das observações de Antelo acerca da “enunciação-criança”, pode-

se relacionar essa definição com as discussões feitas por Charles Baudelaire (1996) em “O 

artista, homem do mundo, homem das multidões e a criança”, pois, de acordo com Baudelaire, 
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só as crianças são capazes de exprimir aquilo que veem. A percepção infantil, segundo o poeta 

“é aguda, mágica à força de ser ingênua” (BAUDELAIRE,1996, p. 24). 

Pode-se perceber também a presença da “enunciação-criança” em Cacaso quando o 

mesmo utiliza desenhos feitos pelo seu filho Pedro, em projetos de capas de seus livros, 

conforme apresenta Eucanaã Ferraz (2013) em seu portfólio marginal:  

 

Figura 12 Desenhos feitos por Pedro, filho de Cacaso (FERRAZ, 2013, p.64-65). 

Cacaso, ao selecionar e reconhecer nos desenhos de seu filho um traço artístico, cria 

com suas capas um ready-made, posto que, desloca-os do seu espaço cotidiano, que é o caderno 

de uma criança, e os transforma em arte, a partir do momento que insere eles na capa de seu 

livro. Percebe-se pela legenda abaixo de cada desenho que pretendem representar aquilo que 

veem, num traço infantil e bárbaro, pois “o artista é um bárbaro” (ANTELO, 2006, p. 25), ou 

ainda, desenha “como um bárbaro, como uma criança, irritando-se contra a imperícia de seus 

dedos e a desobediência de seu instrumento” (BAUDELAIRE,1996, p. 16). 

 E com isso, novamente, vem à tona o caráter anárquico presente no aluno experimental. 

O aluno experimental é aquele que, segundo Antelo, busca construir ficções nas margens do 

literário, através da recusa das ideias tradicionais, como pode-se perceber em Cacaso quando 

utiliza-se de um desenho mal traçado e inocente para ilustrar seus poemas. 
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Deve-se ainda mostrar que o termo “enunciação-criança” trabalhado por Raúl Antelo já 

fora apresentado e, anteriormente, discutido por Baudelaire; todavia, com outra designação, a 

saber, “homem-criança”, o qual é “dominado a cada minuto pelo gênio da infância [...] para o 

qual nenhum aspecto da vida é indiferente” (BAUDELAIRE, 1996, p. 20). 

Baudelaire disserta ainda que “[a] criança vê tudo como novidade; ela sempre está 

inebriada. Nada se parece tanto com o que chamamos inspiração quanto a alegria com que a 

criança absorve a forma e a cor” (BAUDELAIRE, 1996, p. 19). 

 É, portanto, devido a sua curiosidade que o aluno experimental (Cacaso) olha fixamente 

como uma criança diante do novo “seja o que for, rosto ou paisagem, luz, brilhos, cores, tecidos 

cintilantes, fascínios de beleza realçada pelo traje” (BAUDELAIRE, 1996, p. 19). Dito de 

maneira mais expressa, em Baudelaire, é este estado que transforma a curiosidade em “paixão” 

e se converte na faculdade de se interessar intensamente pelas coisas, mesmo aquelas que 

“aparentemente” se mostram as mais triviais e ordinárias possíveis. Pois o que interessa ao 

aluno experimental é justamente a capacidade de transformar o ordinário em eterno. 

Cacaso em sua poética transforma seu cotidiano em memórias. Memórias que veem à 

tona, ora por meio de um cotidiano obscurecido pela ditadura militar, ora iluminado pela 

nostalgia da sua infância mineira. Ressoam também memórias do cotidiano efervescente da 

juventude e da contracultura dos anos 1960/1970. 

Para que o leitor perceba alguma dessas características acima é necessário que se 

apresente e discuta alguns poemas do livro Beijo na boca. Para tanto, aqui será discutida a 

edição do livro Beijo na Boca, feita pela 7Letras (2000), pois essa edição possui algumas 

ilustrações feitas pelo próprio Cacaso. Desta forma, pretende-se verificar o que esses desenhos 

revelam e acrescentam aos poemas de Cacaso. 

O primeiro desenho dessa edição de 2000, contido na página 11 do livro, ilustra o poema 

inicial “E com vocês a Modernidade”. 

 

Meu verso é profundamente romântico 

Choram cavaquinhos luares se derramam e vai 

por ai a longa sobra de rumores e ciganos.  

 

Ai que saudade que tenho de meus negros verdes anos!”  

(BRITO, 2000, p. 11). 

 

 O Desenho se caracteriza pelo traço naive, ou seja, “rabiscos” que denotam um desenho 

inacabado. E, portanto, pela análise desses “rabiscos” percebe-se que a figura do objeto amado 

vai sendo construída ao longo do livro, como será mostrado adiante. 
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Figura 13 [Ilustração ao poema “E com vocês a Modernidade”, da segunda edição do livro.] (BRITO, 2000, p. 10-11). 

Este poema é irônico ao abordar a temática da Modernidade, pois, já na primeira estrofe 

afirma: “meu verso é profundamente romântico”. Neste ponto já fica claro o jogo de palavras e 

ambiguidade que norteará a constituição do livro ao longo dos mini-poemas. O jogo entre 

encontros e desencontros, figurando a desilusão amorosa. 

Desta forma, em sua poesia, Cacaso subverte o Romantismo, pois, não há uma retomada 

da melancolia romântica e, sim, uma ironia e humor trabalhando a questão de rompimentos, 

desencontros e desilusões. Clara Alvim aponta no posfácio do livro Beijo na Boca uma “paródia 

misturada de termos caros aos corações sentimentais, em espírito de samba-canção” (ALVIM, 

2000, p. 59). 

No último verso “Ai que saudade que tenho de meus negros verdes anos” (BRITO 2000, 

p. 113) vê-se a ironia aliada à paródia, ao resgatar o tom casimiriano, pois, no contexto de 

Cacaso os “negros verdes anos” não se referem ao saudosismo da infância, mas ao contexto 

opressor ditatorial. Alvim ainda afirma que a obra de Cacaso se constituirá ciclicamente num 

movimento de desmentir-se e contradizer-se. 

 O poema de Cacaso dialoga com “Meus Oito anos” de Casimiro de Abreu (1859), 

poema em que o eu lírico com saudosismo recorda sua infância, os costumes de sua época, 

lugares e vivências. 

 

Oh! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 
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Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais ! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais ! 

[...] 

(ABREU, 1972, p. 7) 

 

 Já a saudade citada por Cacaso é uma paródia humorística daquela sentida por Casimiro 

de Abreu, posto que, na Modernidade o tempo vivenciado pelo poeta é fragmentado e os 

costumes são outros. Pode-se evidenciar pelo léxico contido no poema que remete a um eu 

lírico boêmio (cavaquinho, luares, ciganos, negros). Têm-se, então, a conotação de elementos 

que na época estavam à margem da sociedade, integrando-se à Poesia Marginal para atrair o 

público leitor e, é devido a isso que sua linguagem é mais próxima da oralidade, isto é, da 

informalidade.  

 Além de parodiar o poema de Casimiro de Abreu, novamente Cacaso retoma Oswald de 

Andrade que no livro Primeiro caderno do aluno de poesias Oswald de Andrade (1927) 

também parodiou “Meus oito anos” com o poema de nome homônimo: 

 
Oh que saudades que eu tenho  

Da aurora de minha vida  

Das horas  

De minha infância  

Que os annos não trazem mais  

Naquele quintal de terra  

Da Rua de Santo Antonio  

Debaixo da bananeira  

Sem nenhum laranjaes  

 
Eu tinha doces visões  

Da cocaina da infância  

Nos banhos de astro-rei  

Do quintal de minha ancia 

A cidade progedia 

Em roda de minha casa  

Que os annos não trazem mais  

Debaixo da bananeira  

Sem nenhum laranjaes 

(ANDRADE, 2018, s/p.). 
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Figura 14 [Ilustração feita por Tarsila do Amaral para o poema “meus oito annos” (1927)] Recorte da edição fac-similar do 

livro de Oswald de Andrade (2018) Primeiro Caderno do Alumno de Poesia Oswald de Andrade, do volume original dedicado 

a Tarsila do Amaral. 

 Vê-se em Cacaso e também em Oswald de Andrade um traço irônico em comum, por 

meio do qual, ambos se valem da desconstrução da idealização romântica, diferenciando-se do 

poeta ufanista Casimiro de Abreu. No poema de Oswald de Andrade já se refletem alguns 

fenômenos do início da modernização no Brasil: “A cidade progredia /Em roda de minha casa” 

(ANDRADE, 2006, p. 52), enquanto que em “E com vocês a Modernidade”, contextualizando 

os anos 1970, a Modernidade já está consolidada.  

 Cacaso e Oswald de Andrade ao resgatarem o sentimento lírico de Casimiro de Abreu, 

ambos trazem à tona esse passado romântico e idealizado e transgridem-o de acordo com a 

lógica de seu tempo: Cacaso, uma penumbra dos negros anos da ditadura militar; Oswald de 

Andrade, uma aurora em que o progresso e a modernização se iniciam. 

 Milena Magalhães (2006) em seu artigo “Cacaso não é bem o caso do acaso” sobre o 

poema “E com vocês a Modernidade” vai abordar a questão ambígua entre a relação 

Modernidade X Romantismo presente neste poema de Cacaso.  

 

Afirmar a Modernidade e declarar-se ‘profundamente romântico’ é estar de 

todo fora de moda, especialmente numa época em que novas formas de 

relacionamento estavam sendo experimentadas e quase nenhum escritor do 

seu grupo poetizava o sentimento amoroso (MAGALHÃES, 2006, p. 122). 



74 

 

 

  A autora ainda informa que essa obra de Cacaso é permeada pelo tema amoroso de 

forma que trata de experiências cotidianas por meio da memória, exemplarmente quando o eu 

lírico deste diz: “que saudade dos meus negros verdes anos”. A estudiosa também afirma que 

tratar do tema amoroso faz com que a construção poética não seja tão despojada, pois, devido 

ao lirismo, os versos ganham um ritmo marcado pela linguagem prosaica, sem, no entanto, 

deixar de estar próxima da oralidade e da linguagem cotidiana para atrair o leitor. 

 Magalhães (2006) esclarece que na época em que Cacaso escreve seus poemas novas 

formas de amor estavam sendo experimentadas. Desta forma, pode-se perceber, na poética de 

Cacaso, a influência da contracultura e da liberação sexual que ocorreu nas décadas de 

1960/1980. Essas transgressões da contracultura abordavam questões de gênero, de estrutura 

familiar e também uma liberação de costumes, uma resposta à opressão e ao conservadorismo 

da ditadura militar. 

 Silvia Helena Simões Borelli e Rita de Cássia Alves Oliveira (2010) no artigo “Jovens 

urbanos, cultura e novas práticas políticas: acontecimentos estético-culturais e produção 

acadêmica brasileira (1960-2000)” dissertam um pouco sobre como a chamada revolução 

sexual se manifestou no comportamento dos jovens brasileiros.  

 

As modificações comportamentais envolveram os corpos: a chegada da 

pílula anticoncepcional acompanhou as mudanças na sexualidade, que 

passou a ser vivida de um modo intenso e inusitado. As mulheres, em 

especial as jovens, revisaram tabus como a virgindade. Pudores 

começavam a ser questionados. A moda trazia novos ares àquela 

juventude: jeans e camiseta, antes restritos aos hippies, apontavam 

estilos de vida mais livres e menos opressores; ligavam-se ao culto ao 

corpo, à busca da sensualidade mais espontânea e à postura de crítica 

em relação à ostentação capitalista; as minissaias e os biquínis 

reforçaram o processo de emancipação feminina, liberdade e autonomia 

(BORELLI; OLIVEIRA, 2010, p. 59). 

 

 A poética de Cacaso aborda e faz uma reflexão sobre alguns pontos dessa liberação 

sexual, por exemplo, o amor livre, que será mostrado nos próximos poemas. No poema “De 

Almanaque” o poeta se questiona como seu amor sendo um só pode ser tão dividido; já em 

“Hora do Recreio” o eu lírico deseja duas mulheres, no entanto, percebe-se uma atitude 

comedida e certo pudor por parte das duas mulheres, talvez um posicionamento que reflete 

ainda os antigos moldes da sociedade. O poema diz: “[a]s duas não pode ser pois ambas não 

deixariam/ uma só é impossível pois há os olhos da outra/ e nenhuma é um verso que não é 
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deste poema” (BRITO, 2000, p. 20). Em “Ciclo vicioso” os ex-namorados, por meio de sonhos, 

ainda estão juntos numa espécie de recorrência ininterrupta.  

 

 

                                        Figura 15 [Ilustração do poema “Estilos Trocados”] (BRITO, 2000, p. 16-17). 

Já na segunda ilustração vê-se que a imagem, que era inicialmente um esboço, começa 

a tomar forma, pode-se dizer assim que é a imagem do objeto amado do eu lírico. Desta forma, 

este poema fragmentário (característica da Modernidade) juntamente com o esboço de um rosto, 

abarcam uma questão dúbia: imagem fragmentária que se constrói ao longo da narrativa é a 

imagem da mulher amada/da musa e, ao mesmo tempo, é a própria construção poética do livro 

que desconstrói a ideia de amor romântico. Como se vê no poema Estilos Trocados.  

 

Meu futuro amor passeia – literalmente – nos 

píncaros daquela nuvem.  

Mas na hora de levar o tombo adivinha quem cai. 

(BRITO, 2000, p. 17). 

  

 Esse poema ainda possui um tom irônico por meio da adivinhação, posto que o sujeito 

já constata que seu futuro amor também trará uma desilusão: “Mas na hora de levar o tombo 

adivinha quem cai” (BRITO, 2000, p. 16). É no ato de contradizer-se que o eu lírico tem essa 

ideia de desilusão, posto que, inicialmente, há a possibilidade do amor “meu futuro amor”, 

porém, vê-se no próximo verso, iniciado com a conjunção “mas”, a contradição que dá a ideia 

de impossibilidade da idealização amorosa. 
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Sendo assim, a partir do primeiro poema citado neste tópico “E com vocês a 

Modernidade” já se evidencia um traço irônico, mas também, romântico. Já no poema “Estilos 

Trocados”, ao contrário, ocorre uma desconstrução de qualquer idealização amorosa, posto que 

o eu lírico já justifica e antecipa, antes mesmo de se concluir, uma fatalidade amorosa. 

 

 

Figura 16 [Ilustração do poema “Aos pés! Da musa”] (BRITO, 2000, p. 30-31). 

 Na terceira ilustração, vê-se que a figura da “musa” já está concretizada. Para se pensar 

os traços dessa musa, é importante retomar os estudos sobre o belo de Charles Baudelaire que, 

informa que na Modernidade, os sujeitos marginalizados veem à tona, como a prostituta, o 

flanêur, o dândi, o bêbado, etc., nas artes, na literatura e na pintura. E assim, a definição do belo 

também começa a ser questionada. Nesse sentido Baudelaire disserta: “[...] que mesmo amando 

tanto a beleza geral, expressa pelos poetas e artistas clássicos, nem por isso deixa de ser um 

erro negligenciar a beleza particular, a beleza de circunstância [...]” (BAUDELAIRE,1996, p. 

7-8).  

 Essa beleza circunstancial está na musa de Cacaso, uma musa do cotidiano, fragmentada 

pelos silenciamentos ditatoriais, portanto, diferindo-se da musa romântica idealizada, pura e 

com uma beleza clássica desenhada com elegância. Em Beijo na Boca (2000) a musa não é 

ideal, esteticamente é distorcida, possuindo até mesmo traços masculinos, talvez seja um alter 

ego do próprio poeta, resultando naquilo que Baudelaire já identificava na Modernidade: “O 

homem acaba por assemelhar àquilo que gostaria de ser” (BAUDELAIRE, 1996, p. 9).  
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Figura 16 Cacaso sorrindo. (FERRAZ, 2013, p. 152). 

 Baudelaire (1996) ainda disserta que o prazer que obtém-se com a representação na 

Modernidade deve-se não apenas à beleza da qual ela está revestida, mas também, à sua 

qualidade essencial de presente, e é isso que a musa de Cacaso abarca, trazendo todas as 

qualidades de seu tempo, novos valores, questionamentos de tabus, revoluções sexuais, etc., e 

por isso ela é permeada pela temática comportamental das décadas de 1960/1980. 

Por meio dessa musa do livro do poeta mineiro é possível perceber detalhes 

comportamentais da década de 1960/1980 e, também, as nuances de um movimento de 

contracultura que tinha ímpeto de libertação aos antigos padrões da sociedade. Tais padrões 

eram referentes à questão de gêneros, sexualidade, formas de se expressar, independência sobre 

o próprio corpo, tudo isso em meio às opressões militares.  

Assim, a poesia de Cacaso, mesmo com uma linguagem próxima da oralidade, 

preocupava-se em demonstrar como a própria lírica poderia ser redefinida, assim como já fora 

nos tempos de Baudelaire, e ser vivida, por meio da expressão das banalidades cotidianas, das 

questões políticas e culturais de seu contexto histórico. 

 Esse poema parece dialogar com o primeiro poema do livro “E com vocês a 

Modernidade”, pois, novamente tem-se a retomada do lirismo do Romantismo e do tom 

casimiriano. E novamente o poema termina com a enunciação dos “verdes anos”: 

 

o meu amor e eu passamos a  

sensação um para o outro de que 

ainda somos  crianças adoráveis cheias  
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de gozo e neo-românticos segredos 

 

e assim voam verdes anos. 

(BRITO, 2000, p. 31).  

 

 Neste poema pode-se ler que mesmo no momento presente “o meu amor e eu passamos”, 

ou seja, o poeta sempre está a relembrar do passado, principalmente dos seus verdes anos − 

como para Casimiro de Abreu em que o tempo ideal é a infância − seguindo à uma tradição 

modernista de ironizar o idealismo romântico.  

 O poeta brinca com as palavras para despistar a atenção do leitor, por meio da figura de 

crianças com “segredos neo-românticos”. Retoma, por meio da memória, a infância, fazendo 

com que os segredos sejam disfarçados pela temática amorosa. Uma pista ao leitor seriam “os 

negros verdes anos” nos quais o poeta estava inserido, ou seja, pode-se inferir aqui a década de 

1960/1980, na qual ainda havia a opressão da ditadura militar. Pode-se inferir ainda a reflexão 

acerca da memória daqueles que foram silenciados, exilados e censurados pela ditadura. 

 A partir destas imagens e das análises dos poemas, ou ainda, a partir do livro Beijo na 

Boca de Cacaso e do livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade de 

Oswald de Andrade pode-se perceber, então, que a poética de Cacaso dialoga com a obra do 

modernista, por exemplo, a partir do traço naive, do humor e da temática do cotidiano, do verso 

fragmentário e mínimo, etc. 

 É notório que as relações entre esses dois poetas não é mero acaso, posto que percebe-

se um diálogo entre a estética e escrita desses dois poetas, como será mostrado, por exemplo no 

próximo tópico, em que se analisará o livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de 

Andrade, de Oswald de Andrade, a partir da edição fac-similar de 2018, em relação com o livro 

Grupo Escolar de Cacaso, contido na Antologia Lero-Lero (2002). 

 

2.2 Sobre o aluno experimental em Cacaso e Oswald 

 

A estrutura dos livros Grupo Escolar (1974), de Cacaso e Primeiro Caderno do Aluno de 

Poesia Oswald de Andrade (1927), de Oswald de Andrade remetem a um caderno de um aluno, 

isso já é revelado desde o título de ambos os livros. Os poemas dos livros são apresentados ora 

numa linguagem fragmentária ora soando como canções infantis, com capas e desenhos infantis 

como foram mostrados anteriormente, condensam imagens de inocência e brincadeira ao 

mesmo tempo que imagens de ironia e crítica aos seus contextos históricos.  
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 Grupo Escolar é dividido em quatro partes, intituladas cada uma delas como se fossem 

lições de um aprendiz, no entanto, cada subtítulo ironiza e brinca com questões escolares. As 

divisões são: 1.ª Lição: Os extrumentos técnicos; 2.ª Lição: Rachados e perdidos; 3.ª Lição: 

Dever de caça; 4.ª Lição: A vida passada a limbo. O nome da maioria dos poemas do livro 

também remetem ao ambiente escolar, por exemplo: “Cartilha”, “Protopoema”, “Aquarela”, 

“Epopéia”, “O que é o que é”, “Logias e Analogias”, “Logia e Mitologia”, entre outros.  

Assim, vê–se nesse livro o aluno experimental da escola primária que tem seu primeiro 

contato com a escrita e com a poesia. Essa afirmativa vai de acordo com a própria ordem de 

publicação dos livros de Cacaso. Em seu livro de estreia, de 1967, Cacaso trabalhava com a 

Palavra Cerzida, ou seja, neste livro o uso da palavra é rebuscado, com temas filosóficos que 

permeiam seus versos. Já em Grupo Escolar29 em 1974, se vê um rompimento dos antigos 

paradigmas poéticos do primeiro livro, nota-se que o eu lírico está inserido num universo 

escolar e a linguagem, portanto, torna-se experimental, pois o aluno está num processo de 

aprendizagem. No próximo ano, em 1975, o autor publica um livro, em parceria com Luis Olavo 

Fontes, intitulado Segunda Classe, denotando um avanço desse aluno experimental que escreve, 

neste livro, poemas ainda mais fragmentários e irônicos, isto é, Cacaso torna-se “[e]xagerado 

em matéria de ironia e em/ Matéria de matéria moderado” (BRITO, 2002, p. 59). 

Portanto, ao perceber em Grupo Escolar esse eu lírico que se projeta como poeta 

aprendiz, não há como não lembrar o Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de 

Andrade. Neste Primeiro Caderno Oswald traz em sua primeira página uma espécie de ficha 

de identificação do aluno com as seguintes informações: Escola – Pau Brasil; Classe – Primária; 

Sexo – Masculino; Professora – A Poesia. Segundo Manuel da Costa Pinto (2018) em “A 

infância do mau selvagem”:  

 

[a] imagem de autor neófito contida no título, portanto, tem uma 

intenção farsesca, reforçada pelos desenhos do próprio ‘aluno’, que os 

denominou ‘autoilustrações’ no caderno de estudante no qual esboçou 

o projeto que serviu de referência para a capa da primeira edição, feita 

por Tarsila do Amaral. A cada poema, sem exceção, garatujas infantis 

                                                           
29Renato Luís de Castro Aguiar Silva (2016), em sua dissertação intitulada “Cacaso: entre a canção e o poema” 

traz informações sobre a primeira publicação do livro Grupo Escolar no seguinte trecho: “Em 1974, quatro anos 

depois do primeiro livro, publica Grupo Escolar, passo inicial para a transformação da sua trajetória poética. 

Lançando em outubro, na livraria Cobra Norato, no Rio de Janeiro, Grupo Escolar fazia parte da Coleção Frenesi, 

que além de Antônio Carlos de Brito, trazia obras de Francisco Alvim (Passatempo), Roberto Schwarz (Corações 

veteranos), Geraldo Carneiro (Na busca do sete-estrelo) e João Carlos Pádua (Motor). Este livro representaria um 

passo significativo na carreira poética de Cacaso, uma reação à primeira experiência com o livro e um resultado 

da maturação de sua obra. Nessa fase altera-se radicalmente o posicionamento do artista, [...] o jeito mais 

descompromissado com tradição literária, mais leve e bem humorado [...]” (SILVA, 2016, p. 51). 
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de linhas singelas descrevem coisas elementares (e com traço 

rudimentar) – casa, morro, carro, barquinho de papel −, mas também 

ícones do imaginário brasileiro -  o ‘quintal de terra’ debaixo da 

bananeira, o boi no pasto, a ‘galinhada solta no quintal’, a bandeirinha 

solta no alto do que parece ser um pau de sebo (PINTO, 2018, p. 7). 

 

Em Primeiro Caderno de Oswald de Andrade, Cacaso encontra seu modelo para uma 

escrita fragmentária, irônica e com tom de humor. Renato Luís de Castro Aguiar Silva (2016), 

em sua dissertação intitulada “Cacaso: entre a canção e o poema”, afirma, a partir dos 

apontamentos de Heloisa Buarque de Hollanda, que ao retornar aos modernistas o poeta mineiro 

visa uma estratégia libertária para ir contra a maneira de escrita dos concretistas: 

 

[...] sua leitura do modernismo ainda que não fosse isso exclusivamente, 

mostrava um certo viés estratégico. Valorizava a volta ao coloquial, a 

importância do cotidiano, a desestruturação de valores e hierarquias com uma 

ênfase “marcada demais” para ser apenas uma defesa literária. Essa atenção 

ao comportamento, representações do fazer literário, o uso de figuras como 

alegoria, por exemplo, interpretado de forma visceralmente contextualizada e 

historicizada através dos novos usos do coloquial, marcam uma diferença 

clara com a leitura concretista (mais literária e menos cultural) e tropicalista 

(mais anárquica e menos analítica) [...] (HOLLANDA apud. SILVA, 2016, p. 

49). 

 

 Corroborando com a afirmativa acima, Silva (2016) disserta que: 

 
Cacaso buscou, tanto em seus textos críticos, quanto na sua poesia substituir 

os vínculos diretos da tradição que antecede a Poesia Marginal (geração de 

45, vanguardas) e substituí-la pela tradição e valores estéticos do modernismo 

entre 22/30. Apontando ser a “reação beletrista de 45” a culpada pelo 

desaparecimento da vocação cognitiva e crítica do modernismo (SILVA, 

2016, p. 60). 

 

Entende-se, a partir de Silva e Hollanda, que Cacaso ao utilizar em sua escrita uma 

linguagem coloquial e próxima da oralidade contesta as formas poéticas consolidadas que foram 

pregadas anteriormente “[...] principalmente a tradição Concretista e a dicção elevada e 

classicizante da geração de 45. A atenção aqui se volta então para a poesia de modo integrado 

aos seus espaços de veiculação, temas e formas, não apenas do cânone literário” (SILVA, 2016, 

p. 49). 

Desta forma, pode-se inferir, a partir das lições que compõem o livro de Cacaso e da 

ficha de identificação do Primeiro Caderno... de Oswald de Andrade, o aluno experimental de 

poesia, descrito por Raúl Antelo, que com um linguagem ousada, rompe padrões tradicionais 

de escrita, e conseguem ir de acordo com aquilo que é pregado nos relevantes manifestos 

modernistas, sendo eles o “Manifesto da Poesia Pau Brasil” (1924) e o “Manifesto 



81 

 

Antropófago”  (1928) pois, em ambos os livros (Grupo Escolar e Primeiro Caderno...) vê-se a 

síntese, a partir da linguagem fragmentária e irônica, ou seja do poema mínimo,  e vê-se também 

a contribuição de todos os erros, destes alunos experimentais. 

O erro é uma das importantes lições modernistas confessadas por Cacaso (1997) em Não 

quero prosa, como se vê no trecho a seguir.  

 

O direito de errar, que tem como conseqüência direta a pesquisa e a inovação, 

não é a desculpabilidade ou justificativa para o erro, enquanto imperícia 

contingente deste ou daquele artista, mas é a recuperação da possibilidade 

como parte e condição mesma do fazer artístico. [...]O direito de errar, que 

abre para o trato renovado da forma, é ainda um pressuposto da liberdade que 

o artista precisa para criar em desafogo, livre de constrangimento e limitações 

exteriores. Nesse sentido é uma atitude de maioridade artística, pois 

reivindica, no cultivo do risco permanente, no gosto pela aventura da pesquisa, 

aquela gratuidade inicial que faz parte de sua definição. O direito de errar – 

que o modernismo sistematizou – abre para o engajamento da forma e também 

para a gratuidade, e nisso reside sua complexidade maior (BRITO, 1997, p. 

160). 

 

O direito de errar − legado dos modernista tão caro ao poeta Cacaso − a partir de sua 

desobediência enquanto aluno, dá liberdade ao poeta de romper com os padrões canônicos, 

mostrando a espontaneidade de escrita do poeta. E assim “[r]astreando contradições, brechas, 

algo de um discurso inconcluso, Cacaso investia também contra os alicerces da tradição da 

poesia escrita, contra o que há de tradicionalmente engessado nessa poesia (SILVA, 2016, p. 

50-51). Para perceber o caráter brincalhão e anárquico deste aluno experimental e livre, é 

importante analisar o poema “Cartilha” de Cacaso, onde se dá um processo de escrita entre a 

aprendizagem e a brincadeira. 

 

a 

Não quero meu poema apenas pedra 

nem seu avesso explicado 

nas mesas de operação. 

 

e  

Não quero os sóis que praticam  

as mil fotos do objeto, a noite sempre 

nascendo da noite em revelação. 

Preciso  

Da palavra que me vista não  

            da memória do susto 

mas da véspera do trapezista. 

 

i 

A sede neste deserto  
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não me conduz ao mirante, ou antes: 

              olho selvagem. 

A sede ultrapassa a sede onde  

Renasce o objeto, sua 

                  resposta miragem. 

 

o 

Há seres insuspeitados no gênio  

deste cavalo. 

A lucidez desta pedra oculta cada 

manhã  

seu cadáver delicado, este mistério 

que pulsa nos olhos da borboleta. 

 

u 

Quero meu poema apenas pedra: 

ou seu fantasma emergindo 

por onde dentros e fora. 

(BRITO, 2002, p.143). 

 

Uma das primeiras questões a ser observada neste poema é o título e a separação das 

estrofes iniciadas sempre com vogais na sequência a, e, i, o, u denotando o processo de 

alfabetização do aluno por meio das cartilhas. A questão das vogais também aparece em um 

dos poemas de Arthur Rimbaud intitulado “Vogais”30, em que as vogais possuem cores, 

sonoridades, enfim, o poema é composto pela sinestesia. Portanto, a mesma maneira de 

Rimbaud, Cacaso se vale do experimentalismo das sensações para criar imagens poéticas. 

Assim, gradualmente esse aluno, de “olhar selvagem”, adquire a escrita e ao mesmo 

tempo se encanta com o mundo da poesia, pois o que lhe interessa não é a palavra sisuda e 

academicista, mas a palavra da “véspera do trapezista”, ou seja, a palavra poética com seus 

encantamentos, indo contra, portanto, ao modo tradicional de ensino da época – mesmo quando 

se aprende por uma cartilha – que, por vezes, limitam a criatividade. 

 É importante ressaltar que durante o período ditatorial, anos em que escreve Cacaso, a 

educação torna-se autoritária e tecnicista, e serviu como pano de fundo para difundir algumas 

ideologias e reformas que visavam construir um sujeito apenas enquanto mão de obra, e não os 

preparava para um posicionamento e pensamento crítico, em que a poesia, ou seja, o lúdico e a 

sensibilidade não encontravam espaço. 

                                                           
30 Poema “Vogais” de Arthur Rimbaud traduzido por Augusto de Campos (1992) e no livro Rimbaud Livre: “A 

negro, E branco, I rubro, U verde, O azul, vogais, / Ainda desvendarei seus mistérios latentes:/ A, velado voar de 

moscas reluzentes/ Que zumbem ao redor dos acres lodaçais;/ E, nívea candidez de tendas e areias,/ Lanças de 

gelo, reis brancos, flores trementes; I, escarro carmim, rubis a rir nos dentes/ Da ira ou da ilusão em tristes 

bacanais;/  U, curvas, vibrações verdes dos oceanos,/ Paz de verduras, paz dos pastos, paz dos anos/ Que as rugas 

vão urdindo entre brumas e escolhos;/ O, supremo Clamor cheio de estranhos versos,/ Silêncios assombrados de 

anjos e universos;/ - Ó! Ômega, o sol violeta dos Seus olhos!” (DE CAMPOS, 1992, p. 37). 
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 Segundo Demerval Saviani (2013) em História das ideias pedagógicas no Brasil a 

educação tecnicista se configura: 

 
[a] partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios 

de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou 

a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, 

pretendeu-se a objetivação do trabalho pedagógico (SAVIANI, 2013. p. 381). 

 

Percebe-se que havia naqueles anos a construção de uma pedagogia tecnicista, que 

pensava o funcionamento da educação como o funcionamento de um sistema empresarial, com 

objetividade e racionalidade, assim, passam a excluir da grade curricular disciplinas como 

filosofia e sociologia, e diminuir a carga horária de matérias que constroem um posicionamento 

crítico do aluno, exemplarmente história, artes, literatura e geografia. 

Outro fator a ser destacado nessa época é os incentivos culturais que foram destinados 

apenas para produções que eram consideradas “tradicionais” e que não eram “subversivas”, ou 

seja, apenas aquelas produções que iam de acordo com as ideologias da ditadura. Segundo 

Renato L. C. A. Silva (2016), no contexto ditatorial houve uma iniciativa do Instituto Nacional 

do Livro para subsidiar fomentos culturais como forma de “derrotar a esquerda” diante da 

opinião pública, no entanto, conforme o autor  

 

[e]ssa política de subsídios, além de se dirigir, sobretudo, para as editoras de 

livros didáticos, estendeu-se para editoras de outro tipo, com o apoio a 

traduções de livros estrangeiros e a publicações de diversos livros de ficção, 

inclusive por meio de coedições e de subsídios para a implementação de um 

parque gráfico moderno (SILVA, 2016, p. 24). 

 

Ou seja, percebe-se uma tentativa do governo de incentivar apenas uma parcela da 

literatura produzida no Brasil durante o período da ditadura militar, o restante tornou-se a 

margem, como é o caso da poética de Cacaso, e portanto, pode-se ler no poema “Cartilha” uma 

crítica irônica ao governo que estimulava o ensino tecnicista, por exemplo, a partir de cartilhas 

e livros didáticos.  

 Há também uma referência a Carlos Drummond de Andrade em seu famoso verso “No 

meio do caminho tinha uma pedra”, no qual o eu lírico percebe a pedra como um obstáculo, já 

neste poema de Cacaso há dois momentos em que a pedra aparece – no início e no fim do poema 

– com significações diferentes. 

No início, o eu lírico não quer o seu poema apenas pedra, ou seja, Cacaso denuncia aqui 

o poema enquanto pedra, sendo aquele poema formal e que deixa de lado o lirismo. Desta forma, 

percebe-se novamente que o eu-lírico está fazendo uma crítica ao sistema escolar que, muitas 
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vezes, formaliza e instrumentaliza os aprendizes negligenciando o lirismo, a capacidade livre e 

criativa do aluno – que enquanto criança tem um olhar inebriado pela novidade das coisas 

ordinárias e extraordinárias. O eu lírico diz não querer do poema “nem seu avesso explicado/nas 

mesas de operação”, pois as explicações formais do poema limitariam a imaginação, e 

explicariam apenas seus avessos, assim a palavra operação aqui expressa a mecanização do 

estudo da poesia, pois ele seria intermediado por uma operação tal qual uma máquina. 

No fim, o eu lírico quer o seu poema pedra, talvez por que ensinado somente a 

racionalizar deixando de lado a sensibilidade como sê vê no verso: “A lucidez desta pedra oculta 

cada/ manhã/ [...] este mistério/ que pulsa nos olhos da borboleta” (BRITO, 2002, p. 143). 

Observa-se que a racionalidade está na “lucidez da pedra”, que significa o poema racional, 

formal, destituído do lirismo e da sensibilidade, enquanto que a sensibilidade habita os mistérios 

“que pulsam nos olhos da borboleta”. E assim, o autor ironiza o processo de criação poética, 

pois, ao privilegiar a razão – a lucidez da pedra – a sensibilidade é ocultada e com ela todos os 

mistérios das coisas ordinárias, não sendo mais possível escrever poemas líricos, mas sim, 

poemas pedras.  

 Nesse sentido, entende-se que, para o aluno experimental de Cacaso, a escrita poética e 

lírica se dá por meio das coisas ordinárias, de maneira análoga a visão de Oswald de Andrade, 

como se vê no poema “Ballada do Esplanada”: 

  

Hontem á noite 

Eu procurei  

Ver se aprendia  

Com é que se fazia 

Uma balada 

Antes d’ir  

Pro meu hotel 

 

[...] 

 

Mas no ha poesia  

Num hotel  

Mesmo sendo 

‘Splanada  

Ou Grand-Hotel 

 

Ha poesia  

Na dôr 

Na flôr  

No beija-flôr 

No elevador 

[...]  
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(ANDRADE, 2018, s/p)31. 

 

Nota-se que o eu lírico deste poema se vê incapacitado de escrever versos líricos num 

hotel, pois sente-se aprisionado neste ambiente fechado e pouco inspirador, posto que é um 

aluno anárquico, e só é possível para ele a escrita se ela se dá de forma livre. E assim como o 

eu lírico do poema de Cacaso, ele vê a possibilidade de escrita a partir das coisas simples como 

a dor, a flor e o beija-flor. 

 Outro poema do livro Grupo Escolar em que a questão do lirismo é resgatada se dá no 

“O poema anfíbio” de Cacaso: 

 

O poema anfíbio descansa 

sob meu olho educado.  

Invisto 

          dissimulado 

as minhas facas precoces: 

neste talhe surpreso  

engulo o objeto 

emergindo de si mesmo 

interminável objeto: 

 

a palavra higiênica 

(BRITO, 2002, p. 144). 

 

É importante destacar que nesse poema há uma relação com os modernistas, pois nota-

se aqui uma referência ao poema “Os Sapos”, de Manuel Bandeira quando o eu lírico diz “[o] 

poema anfíbio descansa/ sob meu olho educado” (BRITO, 2002, p.144). Ou seja, Cacaso 

aprende com o poema anfíbio os princípios dos modernistas – no poema “Os Sapos” de Manuel 

Bandeira há uma crítica aos ornamentos beletristas dos parnasianos e a linguagem dos doutores 

– por exemplo, a linguagem fragmentária e próxima da oralidade. Vê-se também no poema a 

antropofagia modernista quando o eu lírico enuncia “engulo o objeto/ emergindo de si mesmo” 

(BRITO, 2002, p. 144). A antropofagia deste aluno experimental se dá por meio de sua não-

civilidade, ou seja, da sua desobediência, das suas traquinices de criança inventiva, que 

“dissimulam”, a partir do poema anfíbio, seus “talhos precoces e surpresos”, feitos na 

linguagem deste poema fragmentário. 

  Além da questão da linguagem fragmentária e experimental e do resgate do lirismo, 

outro tema que perpassa ambos os livros é a relação de cada autor com o contexto histórico do 

país. Em tempos de ditadura (entre as décadas de 1960 e 1980, mesmo período em que a obra 

                                                           
31 Na edição fac-similar do livro Primeiro Caderno do Alumno de Poesia Oswald de Andrade de 2018 não há 

numeração das páginas.  



86 

 

do poeta mineiro é escrita e publicada) Cacaso se volta para o cotidiano. Conforme Carlos 

Alberto Messeder Pereira (1981), em Retrato de época: Poesia Marginal anos 70, a poesia dessa 

época constitui-se por um processo de “politização do cotidiano”:  

 

A década de 70 vai assistir um revigoramento de uma poesia mais discursiva 

e referencial: [...] a poesia voltou, de certa maneira, a entrar dentro de uma [...] 

urgência de reportar o que está acontecendo fora... de escrever o que está 

acontecendo fora (PEREIRA, 1981, p. 38). 

 

E é isso que se vê na poética de Cacaso, uma relação com a vida ordinária diante do 

cenário político de uma ditadura, como será mostrado adiante, a partir de alguns poemas.  

Já o contexto histórico do livro Primeiro Caderno... é, segundo Manuel C. Pinto (2018) 

em “A infância do mau selvagem”, um Brasil de costumes prosaicos – “festas religiosas e 

desfiles patrióticos” – mas que vislumbra também os primeiros sinais da 

Modernidade/progresso – “erguimento de arranha-céus, torres e pontes”.  

Também no livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade a questão 

cívica e patriótica, por meio da ironia, é abordada em vários poemas, desde o título, como se vê 

em “História Patria”, “Ballada do Esplanada”, “Hymno Nacional do Paty do Alferes”, “Brasil” 

e “Canção da Esperança de 15 de Novembro de 1926”. Desta forma, Manuel da Costa Pinto 

(2018) disserta que o livro, de aparência naive e título trocista “[...]condensa imagens 

contrastantes de inocência e despudor, sentimentalismo nativista e calculismo pecuniário, idílio 

racial e degradação colonial – ironizando assim a ingenuidade cifrada na dicção infantil e na 

patriotada de poemas que anunciam [...] temas cívicos” (PINTO, 2018, p. 8). 

Por sua vez, na poética de Cacaso, a questão patriótica é sempre ressaltada por meio da 

ironia e da crítica à ditadura, como se vê em “Logias e Analogias”. 

 

No Brasil a medicina vai bem 

mas o doente vai mal. 

Qual o segredo profundo  

desta ciência original? 

É banal: certamente  

não é o paciente  

que acumula capital 

(BRITO, 2002, p. 154). 

 

 Neste poema se vê uma crítica ao sistema de saúde pública no Brasil nas décadas de 

1960/1980. Noticiários informam que “a medicina vai bem” e no entanto “o doente vai mal”, e 

aqui lembra-se de um dos refrãos da rapsódia Macunaíma, de Mário de Andrade, outro 

modernista, com o seguinte chavão: “Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são...”.  
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Fica nítido portanto uma crítica sutil de viés social ao dizer que o doente não acumula capital. 

Se vê que a saúde vai mal, porém militares continuam pregando pela mídia os sinais de 

progresso que ocorrem no Brasil. Outro poema do livro Grupo Escolar que também se 

configura como crítica ao contexto brasileiro da época da ditadura militar é “Sinais do 

Progresso”. 

 

A mão certeira cai como guilhotina  

e racha a nuca do inimigo. 

A câmera focaliza o punho do matador: 

“Homens de verdade não usam relógio 

de outra marca.” 

Tudo legal. 

Tudo legalizado. 

(BRITO, 2002, p. 155). 

 

 Aqui se vê novamente uma crítica à ditadura militar desde o título do poema, ironizando 

o progresso pregado pelos militares, que muitas vezes é conquistado por meio da violência, 

como se vê nos primeiros versos, e por fim o eu lírico diz “Tudo legal. Tudo legalizado.”, 

embora o regime político da época não despusesse de nenhuma legitimidade popular.  

 Cacaso em seus poemas critica, por meio da ironia e da aparente brincadeira, não 

somente seu momento histórico mas faz também uma análise de todo um percurso histórico 

brasileiro, como se vê em “O que é o que é”.  

 

Descoberto pelo português  

emancipado pelo inglês  

educado pelo francês  

sócio menor do americano 

mas o modelo é  japonês... 

(BRITO, 2002, p. 154). 

 

 A partir do título desse poema nota-se uma aparente brincadeira escolar, mas que, no 

entanto, abarca em si, diversas críticas a história da construção social do país: desde a 

“descoberta” pelos portugueses em 1500; a educação de cunho estruturalista que permeou os 

modelos de ensino filosóficos-literários; o modelo capitalista de produção, enquanto sócio 

menor que entrega sua matéria prima para o americano; e por fim, referência ao modelo de 

produção japonês. Assim, fica expresso no poema de Cacaso uma ironia à construção da 

identidade brasileira.  

 Outra questão importante desse poema é como Cacaso ressignifica o uso de expressões 

populares, jogos de palavras, jargões, etc., por exemplo, o título do poema “O que é o que é” e 

assim cria 
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[o] jogo da graça, da ironia. Como brincadeira corriqueira de “o que é o que 

é”, título apropriado dos advinhas, do universo lúdico e popular é utilizado 

com perfeita correlação e associação com aquilo que moteja, mas ganha 

intensa crítica amparada em marcas de historicidade (SILVA, 2016, p. 53). 

 

 Nota-se, desta forma, que o poeta transforma o uso dessas expressões populares 

adaptando-as para o contexto crítico e num tom humorístico em sua poética, conforme o próprio 

Cacaso afirma que “[o] ditado popular, com sua característica de frase feita, seu tom 

moralizante e alegórico, é devorado e transformado noutro ditado, com outro raio de intenção, 

visando a outras imagens, num tom radical e de efeito desmoralizante” (BRITO, 1997.p. 32).  

 Percebe-se, por meio do uso das expressões populares na poética de Cacaso, uma 

retomada dos modernistas. Essa e outras características como a fragmentação, a ironia, o poema 

piada, o uso de erros propositais, entre outros elementos estéticos que foram mostrados ao longo 

deste capítulo, denotam que Cacaso fora leitor dos modernistas, principalmente de Oswald de 

Andrade. Essa retoma não é aleatória, pois, se configura como maneira de inserir novamente o 

lirismo, por meio de poemas fragmentários, irônicos e humorísticos num momento em que a 

sensibilidade fora mesurada. Nesse sentido, o próximo capítulo tratará do lirismo na poética de 

Cacaso tendo como pano de fundo as repressões da ditadura militar.  
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3. CACASO, UM LÍRICO NO AUGE DA DITADURA 

 

Neste capítulo pretende-se evidenciar que Cacaso escolhe escrever de forma lírica em 

tempos sombrios, isto é, preponderantemente durante a ditadura militar no Brasil. Com efeito, 

o lirismo, nos versos do poeta mineiro, aparece não apenas como uma maneira de resistência, 

mas também como um processo de politização do cotidiano, pois o eu-lírico precisa se colocar 

diante dos acontecimentos daquela época. Os poemas de Cacaso resultam numa poética que 

“[...] troca o mofo e o esquecimento das estantes por uma participação mais viva na cena 

cultural, uma poesia que sai para as ruas, que se vale das formas de sobrevivência as mais 

variadas e sugestivas” (BRITO, 1997, p. 19). 

Desta forma, visando romper com alguns paradigmas literários vigentes da época, e aqui 

compete destacar, por exemplo, a linguagem rebuscada e academicista, Cacaso retoma alguns 

aspectos da tradição modernista – exemplarmente o lirismo e a fragmentação. Nesse sentido, a 

presença do lirismo em sua poética se configura como um rompimento frente as tradições 

vigentes por meio de um olhar reflexivo, contestador e questionador ao tempo presente, da 

mesma forma em que incide sobre os limites de uma tradição cristalizada. 

Na medida em que Cacaso retoma elementos próprios do lirismo dos modernistas, se 

opõe a maneira de escrita dos poetas concretos. Assim, é possível enfatizar que a poesia de 

Cacaso é marcada por uma linguagem coloquial, por vezes fragmentária, como maneira 

contrária à tendência dos concretistas de supervalorizar a erudição da linguagem e da técnica 

na poesia. Com efeito, Cacaso, torna-se assim, um antiacademicista consciente, possibilitando 

maior acesso aos leitores, já que os concretos, conforme Simon e Dantas, “[e]m nome de uma 

‘beleza útil’ [...] produziram poemas altamente racionais, mas de difícil compreensão [...]” 

(SIMON, DANTAS, 1982, p. 102). Haja vista que, conforme informa Iumna M. Simon e 

Vinicius Dantas (1982) no livro Poesia Concreta: Literatura Comentada, o lirismo fora 

relegado a segundo plano pelos concretistas que no fazer poético visavam o “desaparecimento 

do eu (sujeito lírico), em benefício da plenitude da superfície gráfica e visual [...]” (SIMON, 

DANTAS, 1982, p. 7).  

Enquanto isso, os versos de Cacaso trazem, de uma forma imbricada, o lirismo e o 

cotidiano, a poesia e a vida, como se vê no poema “Na corda bamba”. 

 

Poesia  

Eu não te escrevo 

Eu te  

Vivo 
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E viva nós! 

(BRITO, 2002, p.  55). 

 

 A partir do poema acima, vê-se que o lirismo em Cacaso está intimamente relacionado 

com o seu cotidiano, posto que o eu lírico não é compreendido apenas como aquele que somente 

escreve a poesia, mas acima de tudo aquele que a vive, e que intenciona transmitir o vivido, 

mesmo que em versos fragmentários. Enquanto que o poeta concreto pode ser entendido como 

um “artista gráfico”, o eu lírico dos poemas de Cacaso é “um artesão”, ou seja, aquele que 

expressa nos versos os acontecimentos de seu cotidiano. Aquele que não apenas defende uma 

forma, mas que transforma o conteúdo das suas vivências. 

Mesmo ao notar algumas diferenças entre Cacaso e os concretos, é importante destacar 

poemas em que o poeta mineiro traz à tona essa tensão entre duas formas estruturais de escrita 

poéticas de um mesmo contexto histórico, quando, por exemplo, Cacaso afirma no poema 

“Corrida e Corredor” que “[s]e o verso é feito de passo/ o passo é puro cimento. (BRITO, 2002, 

p. 274), ironizando, assim, os concretistas que trabalham com a forma rígida da poesia, como 

os prédios de “cimento”.32  

                                                           
32 Sendo assim, neste primeiro tópico do 3 capítulo, em geral, nota-se os aspectos divergentes entre essas duas 

tendências literárias, no entanto, é importante salutar que não há somente essa possibilidade de leitura, já feita 

anteriormente pela crítica literária. Há possibilidade de uma leitura, em que se leva em conta os possíveis diálogos 

entre os concretos e os marginais, a partir dos modernistas, posto que os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de 

Campos mantinham contato direto com o modernista Oswald de Andrade, a ponto de ganharem edições de seus 

livros, conforme informa o próprio Augusto no artigo que compõe a edição fac-similar de 2017 do livro Primeiro 

Caderno do Alumno de Poesia Oswald de Andrade de Oswald de Andrade. Assim, se notaria um diálogo entre 

essas três tendências literárias, por esse viés. Há também uma entrevista contida no livro Poesia marginal – Palavra 

e Livro de Eucanaã Ferraz (2013), em que reuniu os poetas Chacal, Charles, Chico Alvim e a crítica literária 

Heloisa Buarque de Hollanda, mediada por Eucanaã Ferraz e Eduardo Coelho, no Instituto Moreira Salles do Rio 

de Janeiro em abril de 2013, e a seguir transcreve-se um trecho dessa entrevista em que os poetas e críticos 

discutem essa proximidade entre os marginais e os concretos que fora visto anteriormente pela crítica como 

oposições, assim a parti dos trechos que virão a seguir, pode-se pensar também uma leitura de diálogos: 

“HELOISA -  Eu acho, não sei nem direito o porquê, que a poesia marginal está mais perto do concretismo. O 

Chacal, por exemplo, tem um jogo, tem uma coisa. Depois que eu relaxei com o concretismo, digamos, comecei 

a ver outra coisa por trás.  

CHACAL - Mas não tem essa de que o Chico fala, essa experiência, a dureza.  

HELOISA – Mas tem a experiência, tem o visual, tem uma coisa de jogo, da palavra fragmentada, tem um 

brinquedo ali. 

CHICO – Hoje, no suporte blog, a gente sente muito a inventividade, a escolha da cor, uma coisa de montagem de 

circo, o próprio trocadilho, a descoberta da graça da linguagem, o lado visual muito forte. 

HELOISA – Naquela época, era um pra lá, outro pra cá.  

EUCANAÃ – Isso era o mesmo o espírito da época, tipo, eles lá e a gente aqui.  

CHACAL – Comigo não acontecia isso. 

HELOISA – Mais por causa deles, porque eles implicavam; a vanguarda é guerreira, a vanguarda inova, ela joga 

tudo pra trás, ela agride.  

EUCANAÃ – Mas havia alguma simpatia. Por exemplo, os tropicalista, que eram muito pró-concretista, tinham 

um namoro com os marginais. Eu lembro, por exemplo, o Chacal aparecendo na Navilouca, que foi uma tentativa 

de botar no mesmo barco, metafórica e literalmente, todo mundo, e o Caetano escrevendo sobre Charles. Então 

tinha também uma possibilidade daquilo se juntar. Mas não se juntou, não é? 

HELOISA – Não completamente.  

CHACAL – O Waly foi um elo.  
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Já no poema “Estilos de Época” Cacaso provoca e descreve os concretistas a partir da 

ênfase da presença da tautologia. 

 

ESTILOS DE ÉPOCA  

Havia 

os irmãos Concretos 

H. e A. consangüíneos  

E por afinidade D.P., 

Um trio bem informado: 

dado é a palavra dado 

E foi assim que a poesia 

deu lugar à tautologia 

(e ao elogio à coisa dada) 

em sutil lance de dados: 

se o triângulo é concreto 

já sabemos: tem 3 lados. 

(BRITO, 2002, p. 152). 

 

                                                           
CHICO – O Waly foi o primeiro eco que eu tive de que alguma coisa estava chegando. Deve ter sido meses depois 

do lançamento, eu, andando pela rua, peguei o livro dele numa banca de jornal... 

HELOISA – O Me segura qu’eu vou dar um troço? 

CHICO – Sim. Envolvido num plástico, eu li ali, não desgrudei, levei um susto, realmente, com como aquilo, em 

1972, por aí, vinha com uma força imensa. Aí mistura com tudo, tem muita mistura.  

CHACAL – O Torquato Neto também tinha essas experiências visuais fortes, próprias lá do concretismo e, ao 

mesmo tempo, diferentes do concretismo, porque juntavam impurezas e atitudes políticas mesmo, não a política 

tradicional, mas a dessa área da contracultura. Me afetava muito essa poética, a atitude formal, com alguns 

processos do concretismo, essa coisa meio publicitária, às vezes, de composições, de letras e sínteses, e, também, 

a atitude política.  

HELOISA – A coisa pop que tem ali dentro.  

CHACAL – É, como o Paulo Leminski tinha também.  Eu achava isso uma grande aquisição. 

HELOISA – Foi muita injustiça ter separado, privado tanto, concretistas e marginais. Porque não é verdade.  

EDUARDO – A diferença é mais de postura.  

HELOISA -  É uma coisa política, de vanguarda, que batia de frente, naquela época era assim.  

EDUARDO – O Cacaso, no fim dos anos 1960, escreve ao José Guilherme Merquior dizendo que estava 

interessado no concretismo, e o Merquior escreve uma carta violentíssima em resposta.  

HELOISA – Era uma coisa mais de vida literária do que de crítica literária.  

EDUARDO – O Merquior foi importante pra fazer a oposição entre poesia marginal e concretismo, porque todos 

os textos em torno dos poetas marginais eram muito provocativos em relação ao concretismo.  

HELOISA – O concretismo era muito erudito, então era difícil.  

EDUARDO – Em um dos ensaios, ele chegava a nomear como ‘concretino’.  

CHICO – Tinha duas grandes oposições. Os primeiros textos críticos do Merquior surgem sobre a geração de 

1945, descendo o pau, impiedoso realmente; em seguida, fala dos concretos, da vanguarda. Com relação aos 

marginais, o Merquior tem referências, mas não tem uma sistemática.  

HELOISA – É uma coisa que eu estava falando, Chico, eu tenho impressão que você não podia ler lá longe, na 

Inglaterra, essa poesia marginal carioca, você tinha que estar aqui.  Ela tem um contexto, é fruto de um ethos forte 

que, se você for ler lá fora, não consegue captar. A sua e a do Cacaso se captam de longe.  

CHICO – Eu estou dizendo isso porque uma das primeiras referências que o Merquior escreveu sobre poesia 

marginal deve-se à filha dele, Júlia, que pegou um dos poemas do Nicolas [Behr], lá de Brasília, mostrou pro pai 

e ele escreveu uma meia página perguntando se ‘isso era poesia?’, mas com simpatia, meio perplexo com aquele 

caminho que a poesia estava tomando. Não pelos textos, mas pelo barulho em volta. No entanto, o José Guilherme 

não tem uma penetração no assunto, confundindo um pouco o tropicalismo com aquela poesia que estava surgindo, 

e isso eu sinto claramente, até mesmo através de um artigo que ele escreveu sobre o Sol dos cegos, se expandindo 

também pra um lado interessantíssimo, o do Cinema Novo e do cinema marginal, que têm uma relação fascinante.  

HELOISA – Uma relação sexual. 

(FERRAZ, 2013, p.167-169). 
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 Neste poema, Cacaso se dirige aos três “pilares” do concretismo brasileiro, a saber: os 

irmãos Augusto e Haroldo de Campos, juntamente com Décio Pignatari, que formam o 

“triângulo concreto”, com “3 lados”, e aqui se vê a denúncia da tautologia do poema, que pode 

ser entendida tanto como a repetição daquilo que já está dado – um triângulo com três lados – 

como afirma o eu lírico do poema, quanto no que diz respeito a tautologia presente na poesia 

concreta, como se percebe nos versos que dizem: “E foi assim que a poesia deu lugar a 

tautologia”. Outro verso importante é “dado é a palavra dado” numa referência ao poeta 

Mallarmé e seu famoso verso “um lance de dados jamais abolirá o acaso”.  

Já em “Política Literária”, percebe-se a maneira tipicamente irônica de Cacaso ao 

abordar a proposta de escrita revolucionária dos concretistas. 

 

POLÍTICA LITERÁRIA 

O poeta concreto 

discute com o poeta processo 

qual deles é capaz de bater o poeta abstrato. 

 

Enquanto isso o poeta abstrato 

tira meleca do nariz. 

(BRITO, 2002, p. 149). 

 

Neste poema, nota-se o uso da ironia por parte de Cacaso em relação à escrita dos 

concretistas que, por ser tão rebuscada, causa no leitor o mesmo efeito de uma poesia abstrata 

que, à primeira vista, não faz sentido para o leitor. Cumpre ressaltar que a crítica à linguagem 

dos concretista dirigida por Cacaso neste poema é construída nos limites da liberdade concedida 

pela linguagem fragmentária dos modernistas, como percebe-se na maneira sintética da 

estrutura do poema, que dá possibilidade ao uso da crítica disfarçada de brincadeira. 

Conforme Moraes (2012) devido sua erudição estética e proposta de linguagem 

revolucionária, os concretos encontram dificuldade de aceitação entre os poetas marginais posto 

que os jovens da Geração Mimeógrafo “estão mais preocupados com as questões do ‘aqui e 

agora’, ou seja, estão mais focados em levar a poesia ao público e com ela informar o mesmo e 

provocá-lo” (MORAES, 2012, s/p), é devido a isso que Cacaso faz do uso dessa linguagem 

complexa dos concretistas, uma irônica brincadeira no poema acima.  

 Desta forma, nota-se que a poesia concreta, torna-se difícil de ser “consumida”, ou 

melhor, disseminada, devido a sua erudição e complexidade de fabricação, e com isso, os poetas 

concretos enfrentam problemas com o mercado editorial, como é explicitado por Iumna M. 

Simon e Vinicius Dantas (1982) em Poesia Concreta: Literatura Comentada. 
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Esse movimento de invenção e construção poética pensou na comunicação 

eficiente e no ato da leitura, incorporou a sensibilidade do leitor moderno ao 

trabalho da criação, utilizando os mais modernos recursos técnicos e técnicas 

visuais. Mas, permanece pouco lido e, portanto, pouco conhecido. Na verdade, 

o modo de produção do poema concreto transforma o poeta num artista 

gráfico, artesão que deseja manter as marcas de seu trabalho ao longo do 

processo industrial. No entanto, este não suporta os cuidados artesanais, nem 

pode oferecer à obra a mesma atenção. As tiragens das obras foram reduzidas, 

caras, geralmente financiadas pelos próprios poetas, e ficaram restritas a um 

pequeno círculo de leitores-poetas e de alguns mais interessados (SIMON, 

DANTAS, 1982, p. 7). 

 

Nota-se, com efeito, que devido a elitização da produção e do acabamento dos livros de 

poesia concreta, em sua maioria caros, acabam tendo poucas tiragens e, portanto, seu acesso se 

torna restrito e pouco difundido entre as camadas populares da sociedade. É nesse sentido que 

se vê o caráter mais democrático da Poesia Marginal, pois, os poetas marginais, entre eles 

Cacaso, produziam seus livros de forma artesanal e os mesmos eram distribuídos nas 

universidades, cinemas, praças, etc.  

No entanto, mesmo com um processo de produção e distribuição artesanal que sai muito 

mais barato que a produção dos concretos, o poeta Cacaso afirma ao Jornal do Brasil (1974), 

edição 00075, que até mesmo a Geração Marginal encontra algumas dificuldades no mercado 

literário.      

 

A crise não é da poesia, mas sim do sistema literário nacional, seja pelo 

estrangulamento provocado pelo moralismo, seja – e principalmente pela 

ruptura entre autores e editoras, estas interessadas em Best-sellers ou em 

autores já conhecidos. Certo: como empresas comerciais e não caritativas, as 

editoras precisam pensar no aspecto da vendagem do que editam. Isso não 

impede que a política editorial seja asfixiante, pois na ausência de pesquisas 

de mercado recorrem ao produto de vendagem certa, que normalmente é 

aquele livro fácil e redundante que nada acrescenta. Se, ao contrário houvesse 

uma linha diversificada, a situação poderia ser outra (CACASO apud 

MORAES, 2012, s/p.).    

 

A partir da citação de Cacaso, Moraes (2012) afirma que o poeta faz uma denúncia do 

mercado editorial da época, denotando o problema que “reside na inércia dos empresários que 

utilizam como regra o apadrinhamento”, ou seja, as editoras só se preocupam em lançar livros 

como os best-sellers, que vendem em massa, ou que apenas assinam contrato com escritores 

consagrados, portanto estão pouco abertos a novos escritores, como é o caso dos poetas 

marginais.  

Desta forma, fica nítido que tanto os poetas concretos quanto os poetas marginais 

enfrentam problemas com o mercado editorial – cada um por motivos diferentes –, os concretos 

pelo auto custo de sua produção e os marginais pelo mercado pouco receptivo. Além da censura 
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propriamente dita, em que há uma severa averiguação do conteúdo dos poemas, Cacaso também 

informa que há a presença de um forte “moralismo” nessa época, que pode ser entendido como 

uma espécie de censura, posto que muitos poemas falavam de temas que eram tabus ou vistos 

como imorais, como é o caso do amor livre, postulado pela contracultura e visto com maus 

olhos pelo regime ditatorial.  

 Um exemplo de poema em que se nota um lamento acerca dos desaparecimentos de 

jovens, estudantes e militantes políticos, durante a ditadura militar, pode ser lido na parte IV do 

poema “Alucinações”, no entanto, percebe-se que essa denúncia aparece de forma sútil, para 

não ser censurada. 

 

Cresce vozes entre colunas 

denunciando a presença humana.  

De longe vem o aviso: 

Os mortos já se proclamam.  

 

Neste feixe vegetal 

a procissão de formigas: 

O trabalho elaborado, 

morte escolhida, se renova. 

 

Os homens são relidos  

por esponjoso volumes.  

No arquivo não há comentários: 

 

O corpo vira memória. 

Toda revolta, na bruma, é abafada.  

Ai, Orfeu, vem tirar-me a vida! 

(BRITO, 2002, p. 139). 

 

 O eu lírico do poema dá um aviso: “os mortos já se proclamam”, mortos esses que 

compõem “esponjosos volumes” de documentos que são ocultados e silenciados, portanto, 

nestes arquivos “não há comentários”. “O corpo vira memória” para os familiares e, no entanto, 

“toda revolta é abafada”.  Nota-se assim, que Cacaso, por meio do lirismo, realiza uma denúncia 

contra o regime ditatorial. 

Assim, evidencia-se que nos versos fragmentários acima, a lírica de Cacaso se constitui 

e se aproxima da linguagem oral com o intuito de combater os silenciamentos e a repressão 

perpetuados pelos anos de chumbo da ditadura militar. Desta forma, o recurso utilizado por 

Cacaso de publicar de forma marginal, ou seja, produzindo seus próprios livros artesanalmente, 

é uma maneira de afrontar o mercado editorial de sua época, trazendo à tona aquelas memórias 

que deveriam ser silenciadas.  



95 

 

O referido cenário político, que envolve os anos em que Cacaso escreve sua obra 

poética, é marcado pela ditadura militar, que ocorreu no Brasil entre os anos de 1964 até 1985. 

Nesse período a liberdade de expressão fora fortemente controlada, e muitas vezes, restringida. 

Acerca deste período e de sua produção cultural, Maíra Castanheiro Magalhães de Moraes 

(2012) em “Poesia Marginal: um ensaio de carnaval”, informa que 

 

[a] transição da década de 60 para 70 foi marcada por uma profunda crise, o 

que resultou em duas gerações intelectuais. Uma é a geração ‘cepecista’ (CPC 

– Centro Popular de Cultura, ligada a UNE o CPC atuou na década de 60) que 

propunha a arte como um instrumento revolucionário, de transformação 

social, ou seja, uma poética participante. A outra geração é a vanguardista 

liderada pela Poesia Concreta, Poesia Processo e a Poesia Práxis. A Poesia 

Marginal herda muitos traços do modernismo de 22 e do tropicalismo e se 

opõe ao concretismo, uma poesia/linguagem erudita, acadêmica e racional 

(MORAES, 2012, s/p). 

 

Em consonância com a citação acima, ressalta-se ainda o comentário de Silviano 

Santigo (1974) no Jornal do Brasil, edição 00075, acerca dessas duas correntes literárias que 

ocorrem no Brasil, segundo o qual: “[o] problema básico é que a cena brasileira vai ser marcada 

pela coexistência pacífica de duas correntes, uma que continua o espírito de vanguarda, outra 

que retorna os valores da geração de 45” (SANTIAGO apud MORAES, 2012 s/p). 

Sendo assim, o poeta Cacaso, e os outros poetas da Geração Mimeógrafo, ao retomarem 

algumas características da vanguarda modernista, como o uso da irônica e a composição 

fragmentária, expressavam em seus versos o cotidiano da época, seja por meio da ironia, da 

crítica e denuncia, da brincadeira, do uso de trocadilhos, etc., tudo isso faz com que sua obra 

seja acessível aos leitores. Isso porque, de acordo com Moraes (2012), os poetas marginais 

buscavam “atualizar e alertar o povo” para os mais variados assuntos do dia a dia, sendo eles 

de ordem política, cultural e social, ou não. Nesse sentido, corrobora-se com Carlos Alberto 

Messeder Pereira (1981), quando disserta que há na década de 70 uma politização do cotidiano. 

 O poema “Nova República”, de Cacaso é um exemplo de como ocorre a politização do 

cotidiano, a partir de questões referentes a sua época, por meio da ironia e até mesmo do uso de 

expressões populares. 

 

NOVA REPÚBLICA 

Se o Sr. me permite 

Vou arriscar um palpite 

Quem quiser que acredite 

O inferno é o limite  

Para abrir o apetite  

Do povo e da elite 

A política nomeia 
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A administração demite 

(Antes de usar, agite...) 

(BRITO, 2002, p. 267). 

 

A linguagem utilizada por Cacaso nesse poema é coloquial e retoma vários trocadilhos 

e expressões populares, combinando entre elas a sonoridade das rimas para trazer à tona um 

efeito humorístico acerca da questão política.  Vê-se, por meio do humor, uma sutil crítica 

social, por exemplo nos últimos versos em que diz que “[a] política nomeia/ [a] administração 

demite/ ([a]ntes de usar, agite...)” (BRITO, 2002, p. 267) que podem ser lidos como crítica à 

política do espetáculo que instrumentaliza os desejos da população, por meio de um falso 

discurso para o qual “o inferno é o limite” que logo após “a administração demite”. Para tanto, 

é preciso antes de “usar”, ou seja, manipular a população, “agitá-la”, comovê-la, “abrir o seu 

apetite”.  

Tendo em vista a fragmentalidade com que se configura a poética de Cacaso para 

esbravejar-se contra as omissões dos anos de 1960/1980, por meio dela a história passa a ser 

vista por diversos vieses, que permeiam sua lírica do cotidiano: as mudanças de 

comportamento, do amor, dos padrões, etc., abrindo-se a variadas e possíveis releituras e 

reescrituras. Essa fragmentalidade é resgatada por Cacaso a partir da poética de Oswald de 

Andrade, entre outros modernistas. Wilson Coutinho (1976) no Jornal Opinião, edição 00191, 

no artigo “Poesia pelas brechas”, reitera esse retorno dos poetas marginais à estética dos 

modernista e também dos tropicalistas e ressalta que esse diálogo entre tais estéticas, agora é 

ressignificado por meio de argumentos políticos relacionados ao contexto de sua época, que 

tencionava uma busca por uma cultura brasileira, e ainda pelo caráter crítico ao intelectualismo 

e academicismo da poesia da época.  

Com isso, pretende-se num duplo movimento, resgatar e ressignificar o passado, 

buscando elementos com o intuito de desenvolver uma poesia que abarque o cotidiano de seu 

tempo. E Cacaso, na esteira do pensamento do poeta Charles Baudelaire (1996) em O Pintor 

da Vida Moderna, compreende que “[o] passado, conservando o sabor do fantasma, recuperará 

a luz e o movimento da vida, e se tornará presente” (BAUDELAIRE, 1996, p. 9). Assim, o 

diálogo e atualização da tradição resultará numa nova forma de expressão, a partir do tempo 

presente, e muitas vezes contra o tempo presente, por exemplo todas as formas de ditaduras.  

Um exemplo de abordagem do tempo presente, a partir do lirismo, pode ser lido em 

“Peça Didática: Festival de piparotes – Ou nunca à maneira de Brecht”, onde Cacaso combate 

as ditaduras estéticas tradicionais de escrita, ao atualizar a configuração do poema ou de uma 

peça, criando um híbrido de denúncia e brincadeira.  
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1.º Ato – Primeiro ato mesmo 

Façam silêncio na sala e no planeta o  

poeta vai dar início à criação. 

 

2.º Ato – Carteira de Identidade 

Jamais escreverei um verso que não tenha algo de  

verdadeiro que não seja logo reconhecível,  

                                                             além de meio. 

Tudo preparado, começo amanhã. 

 

3.º Ato – Quanta gentileza 

Se eu falasse daquilo que me aflige  

Jamais conseguiria reler este poema. 

Maldita metalinguagem 

Como pude ser tão cruel comigo mesmo? 

 

4.º Ato – Com a boca na botija  

Os poetas dizem que a dor do amor perdido 

se localiza no peito, na zona do coração. 

No peito deles, no meu é que não. 

 

5.º Ato -  Acorde perfeito 

Penhorado o poeta agradece a atenção dispensada 

Decrescendo: voltem sempre voltem sempre voltem 

                                                           [sempre, etc, etc 

(BRITO, 2002, p. 257). 

 

Ao criar um texto híbrido, nota-se um rompimento com antigas tradições literárias. Um 

dos primeiros pontos a se notar nesse poema é a sua estrutura que mistura o lirismo com uma 

alusão a forma do teatro brechtiano, a partir da divisão dos versos em atos. Todavia, o título 

insinua, por meio da ironia, uma relação de negação com o grande nome do teatro moderno 

Bertoldt Brecht, militante político que escrevia tanto poemas quanto peças, com um teor 

pedagógico.  

Outra questão a ser ressaltada nesse poema-peça, é que Cacaso versa sobre o fazer 

poético, afirmando, no 2º ato, que não há possibilidade de escrever um verso “que não tenha 

algo de verdadeiro”, ou seja, só é possível escrever a partir daquilo que se vive, porém, já no 3º 

ato, o eu lírico expressa a dificuldade em relatar aquilo que o aflige, e aqui pode-se pensar o 

contexto ditatorial, que se constitui como um tema limite. Já no 4º ato, nota-se novamente o uso 

da expressão popular “com a boca na botija”, bem como da popular constatação que a dor de 

amor se localiza no peito, ambas as “expressões” são ressignificadas, a partir da ironia, para 

terem um novo sentido dentro do poema, em que o eu lírico disserta sobre o amor do poeta, um 

amor que é aludido mas não vivenciado por quem o lê. No 5º e último ato, a ironia reaparece 

quando a atenção é dispensada ao poeta.  
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Sendo assim, de uma maneira análoga a Baudelaire em O Pintor da Vida Moderna, 

Cacaso aborda temáticas retiradas do seu cotidiano a partir de procedimentos estéticos híbridos 

e a partir do uso do verso livre, que resultam numa lírica tipicamente moderna, flexível face à 

rigidez da escrita canônica. Entende-se que Cacaso é um “lírico moderno”, na medida em que 

se preocupa com a sua contemporaneidade, isto é, abarca e assume como temática para suas 

poesias as mais diversas facetas da sociedade brasileira das décadas de 1960/1980, perpassando 

a ditadura militar, os jovens e a contracultura, o estatuto da produção acadêmica, o seu cotidiano 

do interior mineiro, os ditos populares, etc. 

 Tal processo é semelhante ao de Charles Baudelaire, quando este disserta sobre o 

“croqui de costumes” em seu famoso livro Sobre a Modernidade, destacando e analisando 

elementos tanto transitórios, isto é, efêmeros (os costumes da França do seu século), quanto 

elementos universais, sem, contudo, lançar mão de um diálogo atento com o passado.  Em 

Cacaso, o diálogo e atualização do passado se dá a partir dos pressupostos estéticos dos 

Modernistas.   

Logo, por meio do que fora apresentado é que se constrói o pressuposto de que a 

linguagem em Cacaso não se pretendia como um rebuscamento de uma epopeia daquela época, 

outrossim, foi sua arma de combate, de resistência e militância ao seu contexto histórico 

repressivo. Por meio de uma linguagem fluída, entende-se que Cacaso visava romper a fronteira 

entre o “não-dito” e os holofotes do popular, daí sua coloquialidade e sua importância histórica, 

resgatando as “memórias marginais”, ou, noutras palavras, retirando-as do silenciamento e 

lançando-as ao espaço público. 

 

3.1 Cacaso e a escrita crítica em jornais e revistas como forma de resistência  

 

Neste tópico, destaca-se que além de poemas líricos, Cacaso também escreveu para dois 

jornais reativos ao regime militar, sendo eles: Jornal Opinião (1972-1977) e Jornal Movimento, 

ambos do Rio de Janeiro33, os quais abordam o contexto histórico da época. Alguns dos ensaios 

escritos para esses dois jornais e para outros jornais da época encontram-se reunidos no livro 

Não Quero Prosa, organizado por Vilma Arêas (1997), e serão trabalhados ao longo deste 

tópico.  

                                                           
33

Segundo Maíra Castanheiro Magalhães de Moraes (2012) em “Poesia Marginal: um ensaio de carnaval” “[...]o 

Jornal Opinião era o jornal da Imprensa Alternativa ou a Imprensa Nanica como era chamada na época. O jornal 

Opinião junto com o Movimento, entre outros periódicos alternativos, se opunham ao regime militar, e por essa 

razão todos tiveram suas redações fechadas devido às censuras impostas pelo regime militar [...] e o jornal Opinião 

se encontr[a] extinto desde 1977 pelo regime” (MORAES, 2012, s/p). 
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Nota-se, a partir desses jornais e revistas, uma faceta do poeta Cacaso preocupada 

sobremaneira em resistir às censuras e à opressão da ditadura. Inventando assim, formas 

alternativas de estéticas e de publicação, construídas com humor e ironia, com o intuito de não 

ser academicista e institucional, mas sim de ter voz e ser democraticamente mais claro e, 

portanto, mais acessível diante de um cenário político obscurecido e de publicação restringida. 

O cenário político opressor a que Cacaso refere-se diz respeito ao decreto AI-534 que 

restringiu a liberdade de expressão. Cacaso (1997) no ensaio “Tudo da minha Terra”35 presente 

no livro Não quero Prosa, descreve esse período nos seguintes termos:  

  

[n]ossa vida cultural, cheia de viço e ideias foi, do dia para a noite, reduzida a 

escombros. O período que se abre a partir daí inaugura um capítulo novo em 

nossa história cultural, que ainda não esgotou nos dias que correm. É o tempo 

do grande desbunde. A universidade sofre expurgos; a censura prévia e de 

outros tipos atingem a vida e a obra de músicos, encenadores, cineastas, 

escritores, pesquisadores, imprensa. Muitos procuram ou são obrigados ao 

exílio; os que ficam estão sob cerrada vigilância ou simplesmente preferem o 

silêncio. O movimento estudantil é destroçado e posto fora da lei, induzindo a 

melhor porção da juventude brasileira a uma despolitização gradativa e segura 

das paixões e das ambições. 

[...] O desmoronamento de tantas expectativas alimentadas mais o 

endurecimento atual da vida favorecem um clima ideológico que combina 

frustração e medo; descrença em relação aos projetos de antes e às chances 

futuras. [...] um vocabulário novo e cifrado é posto em circulação; tudo em 

consonância com o clima evasivo e de introspecção que reina. Muitos da 

geração mais moça abandonam a universidade, outros nem chegam a tentar, 

parte considerável dos que se formam esbarra com a falta geral de 

oportunidades e perspectivas. Enquanto isso o governo desfecha maciça 

campanha de propaganda ideológica em torno das noções de patriotismo e 

ordem, estimula-se a criação de cursos de ginástica e civismo nas faculdades, 

pra todo lado se apregoam a intocabilidade e a perenidade das instituições. 

‘Brasil: ame-o ou deixe-o’, slogans desse tipo aparecem nas janelas dos carros 

e apartamentos; nenhum anúncio de sabão em pó está completo se não fizer 

qualquer alusão apologética às grandezas pátrias. [...] parte considerável da 

juventude, mais intelectuais, artistas etc., irá coexistir em conflito latente e 

muitas vezes aberto com a situação (BRITO, 1997, p. 20-22). 

 

 O excerto acima revela como se estruturou no Brasil, dentro do contexto cultural, alguns 

traços da ditadura militar, principalmente no que se refere a restrição da liberdade de expressão. 

                                                           
34Flora Sussekind em “Coro, contrários, massa: a experiência tropicalista e o Brasil de fins do anos 60” aborda o 

cenário político da época e as manifestações culturais que se contrapõem à institucionalização da ditadura militar 

iniciada em 1º de abril de 1964 e que permaneceu em vigor durante 20 anos. Sussekind também disserta que houve 

um “endurecimento” da ditadura nos anos de 1967 e 1968: “[p]ois a partir da decretação do AI-5, em 13 de 

dezembro de 1968, e do fechamento do Congresso, se passaria a viver um clima de violenta perseguição política, 

de ‘salve-se quem puder’, de ‘cada um por si’, reforçado pelos muitos desaparecimentos e prisões, pela 

institucionalização da censura prévia, pela banalização da tortura como prática repressiva” (SUSSEKIND, 2007, 

p. 51). 
35 Ensaio publicado pela primeira vez na Revista Almanaque, nº6, São Paulo, Brasiliense, 1978. 
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Os primeiros anos da ditadura militar que vão de 1964 a 1968 são marcados por uma certa 

flexibilidade em relação a produção literária e cultural, e com isso, surgem vários artistas e 

movimentos, entre eles o Tropicalismo e a Poesia Marginal. Há também um incentivo, por parte 

do regime militar, a proliferação da cultura de massa, por meio da televisão – tecnologia recente 

da época que estava em alta – com o intuito de, por meio do entretenimento e do 

sensacionalismo, alienar a sociedade. Desta forma, é evidente que, nesses primeiros anos, o 

regime ditatorial não conseguiu conter a produção artística da época, havendo uma proliferação 

de poetas e artistas que buscavam recursos alternativos de publicação cujo objetivo era fazer 

parte da cena cultural. 

No entanto, conforme ressalta Cacaso “[a] vida cultural, cheia de viço e ideias foi, do 

dia para a noite, reduzida a escombros” (BRITO, 1997, p. 20) a partir da instauração do AI-5 

em dezembro de 1968, tornando-se um regime muito mais opressor e repressor. Segundo 

Debora Racy Soares (2005) em “O ‘Poemão’ e a ‘Figurinha’” esse período é marcado por 

demissões e restrições nas aposentadorias de professores, pela desarticulação dos movimentos 

estudantis de esquerda, pela apreensão e proibição de livros, discos, jornais, revistas, ou filmes 

que contestassem ou fossem contra às imposições da ditadura. Pois, “[a] partir de 69 é preciso 

aprender a viver sob o império da censura e do medo. Arrombamentos de residências, violações 

de correspondências, detenções, sequestros [...], demissões por motivos ideológicos, 

perseguições políticas, faziam parte da realidade cotidiana” (SOARES, 2005, p. 92-93). 

Nesse sentido, como forma de resistência, conforme descreve Cacaso, cria-se entre os 

jovens poetas da época uma nova situação de confronto entre os valores e comportamentos 

tradicionais versus os comportamentos de contracultura, ou seja, marginais em relação aos 

padrões estabelecidos. Nesse ínterim, por meio da palavra, promove-se a politização tanto do 

cotidiano, quanto das ações, dos comportamentos, etc. Assim, a produção cultural e artística da 

época se configurará como “reduto de assimilação e discriminação de valores”, devido ao fato 

de que, a partir do momento em que o escritor assume exclusivamente, a partir dos meios a sua 

disposição, a produção e distribuição de seus livros, o conteúdo dos mesmos se configurará pela 

possibilidade de ruptura desses antigos valores, como maneira de contestação. 

Com efeito, na medida em que o autor produz e distribui seu próprio livro acaba se 

aproximando do leitor. Ato esse que possibilita maior reconhecimento do trabalho completo de 

cada escritor e assim, desperta maior interesse literário. É fato também que com isso rompe-se 

a hierarquia do autor diante do leitor, ou seja, há uma dessacralização da estrutura tradicional 

entre livro, autor e leitor, posto que, a partir dessa distribuição marginal, não se tem mais a 
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imagem do autor como aquele que têm a verdade absoluta escrita no livro. Agora o leitor sente-

se parte desta produção, pois testemunha sua confecção.  

Ana Cristina Cesar e Italo Moriconi em “O poeta fora da república, o escritor e o 

mercado” escrito no Jornal Opinião em 25 de Março de 1977, texto que agora está inserido no 

livro Crítica e Tradução (1999), dissertam também sobre essa “dessacralização” do autor a 

partir das produções marginais. Um exemplo é o trecho que segue:  

 

[a] intervenção dos autores na circulação dos seus textos vem abalar a 

concepção do escritor como ser iluminado, a aura da obra escrita, a autoridade 

do texto impresso, e não apenas o literário. A autoridade do texto é legitimada 

por instituições, universidades, suplementos, entrevistas, mas é uma 

autoridade bastarda, um poder nominal – a literatura que for consagrada terá 

prestígio e glória, será redimida do seu papel de mercadoria (ou seja, o papel 

será oculto nas festas ou esquecido nas abordagens críticas), o escritor 

consequentemente nunca será visto como um mero produtor de mercadorias 

(ou seja, esqueceremos a questão do mercado). Aqui em casa o mercado é 

pequeno e muito escritor tem gostado das mãos limpas. Sua atividade não é 

profissão, é “vocação”. Se a questão profissional vem à baila, culpa-se a 

reduzida extensão do mercado, a precariedade da distribuição, os níveis de 

analfabetismo, a invasão dos best-sellers multinacionais, a pobreza das 

livrarias, a televisão...” (CÉSAR, 1999, p. 199). 

  

Ainda sobre esse tema, abordando na mesma esteira do comentário de Cesar e Moriconi, 

no título do texto sugestivo, a expulsão do poeta da república, em outro momento, no texto 

“Sinal dos Tempos e dos Espaços”, publicada no Jornal Opinião em julho de 1973, Cacaso 

afirma que:  

 

[a] ironia é grande: a posição marginal do poeta, que um dia decorreu da 

‘esquisitice’ de seu gênio e do caráter ‘excepcional’ de seu temperamento, 

tornou-se algo completamente objetivado: é marginal porque as editoras, 

cujos critérios são empresariais, não o publicam. Ou melhor: se Platão ainda 

se dava ao luxo de expulsar os poetas de sua República porque os considerava 

perigosos à ordem, em nossos dias a ordem exclui os poetas de seu convívio 

simplesmente por não serem comerciais. Sinal dos tempos. E também dos 

espaços, como talvez preferisse um poeta concretista (BRITO, 1997, p. 70). 

 

 A partir dos excertos acima, é possível a leitura e a compreensão de que em tempos 

sombrios e tempos de best-sellers, o poeta perde sua função, ou antes, sua posição, devido ao 

fato de não ser, em última instância comercial. Assim, pode-se concluir que o movimento de 

Poesia Marginal, de um modo geral, tendo em vista sua insistência no lirismo do cotidiano, se 

constituiu como forma de resistência diante de um cenário político que pretendia 

instrumentalizar a sociedade para o trabalho, em detrimento da cultura e da educação.  
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Nesse sentido, a Poesia Marginal assume um caráter democrático, pois, conforme 

Cacaso “[a]ssim, também, há uma poesia que desce agora da torre do prestígio literário e 

aparece com uma atuação que, restabelecendo o elo entre poesia e vida, restabelece o nexo entre 

poesia e público” (BRITO, 1997, p. 45). E assim, percebe-se que: 

 

[é] dentro desse espaço cultural e social, sucintamente esboçado e resistindo 

como pode às marés contrárias, que vai nascer e proliferar uma poesia que 

poderia ser chamada, digamos marginal, denominação que procura abarcar 

tanto os pressupostos materiais e institucionais de sua existência, como 

também aqueles efeitos que serão sistematizados no plano independente da 

linguagem (BRITO, 1997, p. 23-24). 

 

Uma linguagem que abrange a subversão dos padrões canônicos da literatura, e que 

volta-se para os traços vanguardistas do modernismo de 22, por meio da inserção do fragmento 

e do coloquial, além de sua aposta na ruptura com o academicismo institucionalizado. Cacaso 

discorre acerca de uma linguagem antropofágica, que encera os poemas e manifestos de Oswald 

de Andrade, tematizando a questão do colonizador e colonizado, que se configura pela 

linguagem daquele que “devora e encarna” o modo de falar do primitivo, por meio do humor, 

“[o] esquema é desse jeito: o primitivo come o civilizado, seu antagonista, e fica mais civilizado 

que ele, que afinal se deixou devorar. Uma linguagem nova substitui a anterior, devidamente 

digerida, e pretende ser muito mais livre do que ela, mais dona de si mesma [...]” (BRITO, 

1997, p. 26). 

Em entrevista concedida ao Jornal Movimento em 12 de Julho de 197636, Cacaso 

discorre sobre a Literatura Marginal e suas formas de resistência. 

 

Jornal Movimento – O que é Literatura marginal? Resposta – [...] Pra se 

entender essa literatura, suas diferenças, a ideia da vida que quer exprimir, os 

procedimentos estéticos de que se vale, os veículos a que recorre, e mesmo 

seu interesse, acho conveniente aprofundar o que significou pra vida cultural 

brasileira o período posterior a fins de 68, 69, os novos condicionamentos, o 

massacre e desorganização do movimento estudantil, o controle das 

informações, a despolitização gradativa e segura das paixões e das ambições, 

as novas formas de rebeldia que nasceram, que se manifestaram e se 

manifestam no plano da cultural literária. Quando uso a palavra ‘marginal’, 

geralmente estou me referindo a esse tipo de literatura.  

M – Os textos da literatura marginal não correm o risco de cair numa espécie 

de ‘ação entre amigos’, fechando a linguagem literária em círculos estreitos 

de iniciados e correligionários? 

R – [...] O fato de circular em livrarias de amigos, em circuitos pequenos, é 

positivo, pois justamente esse procedimento tem se revelado uma forma de 

resistência e sobrevivência cultural pelo Brasil afora. Mais precário é parar de 

escrever ou esperar sentado as soluções exteriores. Mas acho que é o caso de 

                                                           
36 Informações retiradas do livro Não Quero Prosa de Cacaso (1997). 
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se evitar o fechamento da linguagem literária, e de outras mais, seja ele de que 

tipo for. Na poesia e na ficção mais recente eu sinto falta de mais assuntos, 

ideias, maior complexidade de visão e de matéria. Uma literatura apaixonada, 

boa por isso, mas literariamente ainda imatura... 

M – A opção pela marginalidade não seria um modo de ratificar as regras do 

jogo que marginaliza ‘naturalmente’ o escritor? 

R – Marginalidade não é ‘opção’; o que existe é uma situação de 

marginalidade, cultural e de outros tipos, e dentro dela o escritor, cada vez 

mais entregue a si mesmo, reage como pode a acha que deve.  E as muitas 

produções autofinanciadas que proliferam por aí não podem ser, de jeito 

nenhum, a confirmação das regras do jogo, que continuariam operando mesmo 

sem a presença dessas produções marginais. São, ao contrário, pelo que se está 

vendo, a criação de um outro jogo, com outras regras.  

(BRITO, 1997, p. 12-14). 

  

 Nesta entrevista, a primeira indagação dirigida ao poeta Cacaso refere-se ao “O que é a 

Literatura Marginal”. Portanto, o poeta ressalta que a abrangência do termo “marginal” pode, 

por vezes, ser interpretado de diversas formas, por exemplo, como a literatura de poetas que 

são “barrados nas editoras”. Além disso, Cacaso fala sobre a proliferação de poetas que 

surgiram neste período e que ainda estavam em processo de definição, pois a produção poética 

feita há alguns anos antes, exemplo a poesia de 45, estava sistematizada, seja ela de maneira 

estética ou ideológica, e Cacaso afirma que essa nova geração de poetas veio romper com os 

padrões das últimas décadas. 

 

Uma multidão de novos poetas movimenta o meio, provocando de imediato 

um rebaixamento do nível qualitativo e uma notável desindividualização da 

autoria. Mas este efeito é compensado por outro, o de abrir para a experiência 

emergente, não sistematizada, provinda da observação direta. Está em ação, 

de uns 15 anos pra cá, na poesia brasileira, um processo de aprendizagem, 

dinâmico e desigual, e que tem sido uma parada dura. A identidade está 

cindida; os valores (inclusive os estéticos carecem de credibilidade; as 

relações são fugazes; o amor é enganoso; o presente é urgente; o futuro é 

sombrio. A consciência torna-se desencantada e crítica. É hora de dizer 

verdades. Está tudo inventado; está tudo por se inventar. No meio deste vale-

tudo, um futebol onde todos jogam, mas ninguém é dono da bola; onde os 

grupos existem, mas nenhum exerce hegemonia, o clima é propício para os 

contrastes, as diferenças, as tomadas de posição. Não duvido mesmo que haja 

no ar um certo clima de confronto (BRITO, 1997, p. 91-92). 

 

 A Poesia Marginal abarca, portanto, em sua significação, as atitudes e comportamentos 

desses jovens escritores: suas transgressões no visual, por exemplo, barba e cabelos longos que 

denotavam a “marginalidade” do sujeito em relação aos padrões vigentes, apontando uma 

liberdade em questões de gênero e sexualidade; suas atitudes políticas e militantes, vistas como 

“subversivas”; as transformações estética do livro e da linguagem; e o cotidiano desses jovens 

que encontram na contracultura uma resposta ao sistema ditatorial opressor, e assim, como 
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trocadilha Cacaso, se na medida do possível, tudo é impossível, a replica também é verdadeira, 

e a Poesia Marginal se configura como um movimento híbrido e heterogêneo. Para esses jovens 

escritores “[e]screver poesia é o mesmo que brincar com as palavras, do mesmo modo que jogar 

futebol é brincar com a bola, do mesmo modo que viver é, de certa forma, brincar, vadiar [...]” 

(BRITO, 1997, p. 29). 

Cacaso afirma que “[n]o meio disso tudo há um fenômeno especial: a produção poética 

que além da marginalidade institucional [...] ainda vai exprimir essa marginalidade em termos 

propriamente literários e de visão [...]” (BRITO, 1997, p. 13). Portanto, nota-se que para o 

poeta, a marginalidade refere-se não apenas ao fato de estar à margem das editoras e lançando 

livros artesanais, mas acima de tudo, que o movimento de Poesia Marginal se configura também 

por elementos estéticos “propriamente literários” referentes a uma nova forma de se fazer 

poesia, fortemente influenciada pela contracultura dos anos de 1968 e 1969, pelo movimento 

estudantil, pela censura e o controle das informações pelos militares, as novas formas de 

rebeldia, etc., que se manifestaram no cenário cultural e literário daquela época. 

Portanto, a partir das afirmações de Cacaso acerca do que é a Poesia Marginal, percebe-

se que o termo não pode ser visto como unilateral, posto que, em um movimento “plural” – 

ainda em construção na época em que Cacaso faz suas considerações – no qual se nota um 

grande número de poetas emergentes e diversificados, mas todos sem perspectivas de serem 

publicados pelas grandes editoras e que recorrem ao mimeógrafo como atitude prática de 

expressarem sua arte, é possível afirmar que o ponto em comum entre tantos poetas refere-se à 

questão da transgressão e transformação de todas as “ditaduras” que os aprisionavam. Sejam 

elas referentes ao mercado editorial formal, contra isso propõem o mercado “marginal”; seja da 

linguagem poética estabelecida pelo cânone e pelas instituições, como reverso, propõem uma 

linguagem fragmentária e coloquial; seja do comportamento tradicional, propondo o contrário 

a partir de formas libertárias de contracultura em seus comportamentos; seja da política 

opressora, realizando contra ela militâncias e engajamento em seus versos. Assim é possível ler 

que os marginais poderiam apresentar uma dessas facetas, algumas ou todas.  

 Já a segunda questão versa sobre a distribuição dos livros e se a sua recepção não se 

torna restrita a pequenos círculos de amigos. A resposta de Cacaso é incisiva, com um teor 

político de resistência e militância. O poeta informa que essa maneira de distribuição é uma das 

maneiras em que o escritor encontra respaldo para que sua poesia seja lida, e ressalta a 

importância de resistir e encontrar formas de ser lido mesmo diante de um cenário político que 

quer boicotar esse tipo de literatura, construída a partir de uma linguagem mais fragmentária 
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carregada de jargões e expressões populares, que trazem à tona esse imbricamento entre poesia 

e vida.  

O poeta ainda nesta questão faz uma distinção entre livros marginais de poesia e entre 

Poesia Marginal, sendo a primeira referente à produção e distribuição artesanal de livros de 

poesia, e a segunda se configura como marginal por uma questão estética pois “assumem a 

forma de receituário de vida, com formulações explícitas do que deve ser e não ser na vida e na 

arte; uma ética diminuta que o poema realiza e registra, como se fosse o melhor veículo para a 

divulgação de um programa de vida” (BRITO, 1997, p. 13). 

 Na última pergunta da entrevista novamente se nota a resistência do poeta quando 

questionado acerca da marginalidade enquanto uma escolha dos escritores, e Cacaso afirma que 

a “marginalidade não é opção”, ela é a única maneira possível do escritor reagir, é a única 

maneira de narrar sem sucumbir “às regras do jogo” ditadas pela ditadura militar.  

Nesse sentindo, segundo Frederico Coelho (2013) em “Quantas margens cabem em 

poema? – Poesia Marginal, ontem, hoje e além” a geração mimeógrafo (que leva este nome 

devido ao uso deste equipamento em suas produções artesanais) “não é um movimento, mas 

sim uma motivação” (COELHO, 2013, p. 27), assim como também não é uma escolha, como 

diria Cacaso. Pois, os jovens poetas sem possibilidade de se inserirem no mercado literário, 

recorrem ao mimeógrafo como uma solução para esse problema, assim, a informalidade, ou 

seja, a questão artesanal dos livros desta geração, que inventam e se responsabilizam pela 

publicação e distribuição, não é vista como uma meta dos jovens poetas mas sim uma 

necessidade. 

A ideia de usar o mimeógrafo como maneira de publicação artesanal advém do poeta e 

professor Guilherme Mandaro. Segundo informa Frederico Coelho (2013), Mandaro em 1971, 

oferece a Charles e Chacal como solução para a publicação de seus primeiros livros um 

mimeógrafo que existia em um curso de pré-vestibular, posto que via nesse ato uma forma 

barata, rápida e eficiente de produzir um livro. Segundo Coelho:  

 

[n]os anos seguintes, todos os poetas mimeografados veriam seus poemas 

sendo editado em livros bem acabados por editoras independentes ou 

comerciais. Não havia, portanto, uma guerra aberta ou a vontade de ser 

ideologicamente contra as editoras. A precariedade e o artesanato eram etapas 

inovadoras na libertação da poesia e do poeta, mas não eram necessariamente 

um princípio dogmático (COELHO, 2013, p. 27). 

 

Por meio do excerto acima, novamente se vê que a condição de poeta marginal não é 

uma escolha, mas sim, uma maneira de resistência. Assim, o escritor e poeta marginal é aquele 
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que por meio dessas produções artesanais constrói um espaço de liberdade, tanto de temáticas 

quanto de estéticas não mais institucionalizadas. E com isso pode-se pensar uma das obras da 

produção marginal de Hélio Oiticica (1968) “Seja Marginal, Seja Herói”37, devido ao caráter 

trágico e ao mesmo tempo heroico da marginalidade.  

 

 
Figura 18 Seja marginal, seja herói, Hélio Oiticica, 1968. 

 

O “heroísmo da marginalidade” dos autores da época se configura pelas transgressões 

que abarcam sua figura: sejam elas do âmbito da linguagem, de comportamentos; ou da 

produção artesanal. Pois, a partir do intuito de serem lidos a qualquer custo, ou seja, o desejo 

de ter voz num cenário que os oprime e esquece-os, fazer livros de baixo custo, torna-se também 

uma ação política, por meio do verso rápido e fragmentário, que será lido nos cafés, nas praças, 

nas universidades, etc, como um ato de politizar o cotidiano, das diversas camadas sociais.  

Coelho (2013) ainda explicita que os poetas marginais “[...] criaram, para sua própria 

‘sobrevivência intelectual’, um espaço em que regras, cânones ou respeito às tradições 

nacionais foram abolidos em prol de uma maior liberdade de ação e opinião” (COELHO, 2013, 

p. 36). Ou seja, os escritores criam estratégias de negação de todos os tipos de ordem e cânones 

                                                           
37 Conforme Luiz Antonio Garcia Diniz (2012) no artigo “Seja marginal, seja herói: a figura do herói e do anti-

herói na obra de Hélio Oiticica”: “O trabalho de Oiticica consiste em uma peça semelhante a uma bandeira com o 

corpo de um bandido muito conhecido no Rio de Janeiro de então, serigrafado sob a forma de referência a Cara de 

Cavalo, morto pela polícia carioca [em 1964]” (DINIZ, 2012, p. 58). 
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em prol de uma expressão livre da sua poesia, “[...] mergulharam na margem do campo literário, 

construíram suas estratégias de circulação editorial, tornaram-se o ‘papo do verão’ nas cidades, 

ocuparam as ruas, retomaram a oralidade, pressionaram a universidade a pensá-la e, 

ironicamente, a publicá-la” (COELHO, 2013, p. 37).  

Nota-se por meio dessa transformação do lugar em que a Poesia Marginal ocupa uma 

maneira democrática de chamar os poetas e leitores para as ruas, que antes estavam vazias por 

causa do cenário político que amedrontava, e com isso ela rompe com a ideia anterior de poesia 

que se fazia no Brasil, que estava cada vez mais academicista. E como Sergio Sampaio afirmava 

em uma de suas canções se nota que o desejo dos marginais era dizer que o “lugar de poesia é 

na calçada”38.  

  Ainda acerca da marginalidade do poeta, Cacaso (1992) disserta que: 

  

[m]arginalizado, o poeta é posto numa situação nova e cheia de 

consequências: já que não conta com apoio editorial, e menos ainda com o 

sistema de interesse e promoção a ele ligado, também não tem de se guiar por 

seus critérios. O poeta é levado a um descompromisso crescente com outras 

esferas do mundo institucionalizado, o que pode ter implicações propriamente 

literárias e de concepção (BRITO, 1997, p. 19). 

 

 Cacaso afirma que essa marginalidade resulta em uma poesia que rompe com as vias 

tradicionais, posto que não conta com apoio editorial e de instituições literárias, nem com 

apadrinhamentos, ou com as formas tradicionais de venda e distribuição, num processo 

alterativo de sobrevivência no cenário cultural. 

 Essas variadas formas de “sobrevivência” no mercado editorial da época são uma 

maneira de resistência diante de um cenário cultural opressor que exige autonomia de escritores 

e poetas, os quais contam apenas com seus próprios recursos. E assim o poeta “[...] é levado a 

imaginar saídas, desenvolve suas iniciativas, experimenta procedimentos, amplia seus contatos, 

fica mais inventivo. Disso passa a depender sua sobrevivência cultural, de agora em diante 

crescentemente associada à assimilação de atitudes críticas” (BRITO, 1997, p. 19).  

Em “Nosso Verso de Pé Quebrado”39 Cacaso (1997) trata das dificuldades de se ter uma 

visão sobre o que seria a “nova poesia brasileira” da época. O poeta discorre que com a 

intensificação da produção poética predomina o caráter “disperso e espontâneo” das mais 

variadas expressões que, no entanto, permanecem desconhecidas. Isso porque o mercado 

                                                           
38 Trecho da Canção “Cada lugar na sua coisa” de Sergio Sampaio, presente no álbum Tem que acontecer 

(1976). 
39 Escrito em parceria com Heloísa Buarque de Holanda, revista Argumento, nº3, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

janeiro de 1974. 
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editorial se mantém sistematicamente fechado para novos autores, e com isso, os escritores 

recorrem à outros meios marginalizados de publicar, por exemplo, o mimeógrafo. Segundo 

Cacaso: 

 

[...] há quem fale de uma ‘geração mimeógrafo’, de uma poesia pobre, que se 

vale de meios os mais artesanais e improvisados de difusão, num âmbito 

necessariamente restrito. Há também o esquema de ‘consórcios, que busca 

reproduzir no campo editorial o mecanismo já testado com sucesso na venda 

de bens duráveis de consumo. Ao lado disso começam a proliferar os planos 

os mais variados de produção independente. Lentamente vai se criando em 

nossos principais centros urbanos uma espécie de circuito semimarginal de 

edição e distribuição, o que é certamente uma resposta política ao conjunto de 

adversidades reinantes (BRITO, 1997, p. 54). 

 

A partir dessas dificuldades que o poeta encontra em relação ao mercado editorial, 

Cacaso afirma que as questões literárias ocupam segundo plano, e que portanto, esse 

movimento de poetas marginais se configura como um movimento de atitude, quer dizer, com 

isso é mais importante o ato de fazer poesia do que a próprio conteúdo do produto final. Para 

Cacaso essa atitude se torna uma “[...] necessidade vital de retomar a criação, de não se deixar 

paralisar pelos esquemas paralisantes, de resistir” (BRITO, 1997, p. 54). Portanto, o poeta 

afirma que essa poesia “dispersa” é mais uma maneira de dizer que os marginalizados ainda 

tem voz – mesmo num cenário que quer silenciar – do que um acontecimento puramente 

“literário”. 

Cacaso também discorre sobre como esse cenário político trouxe vários efeitos que se 

estenderam ao logo do anos, sendo um deles o “renascimento da poesia”. Segundo o poeta, os 

jovens, silenciados e desprezados, se viram impossibilitados de participação prática em 

questões políticas nacionais e com isso desenvolveram uma sensibilidade mais introspectiva e 

pessoal, e portanto, encontram na poesia, uma forma de se expressar, pois “[p]ela própria 

natureza de sua comunicação, sempre metafórica e indireta, a poesia evita ainda aqueles atritos 

diretos e permanentes com a censura, problema que tem atordoado e retirado qualquer estímulo 

às outras formas de criação” (BRITO, 1997, p. 58). Com isso, Cacaso reforça que a situação 

política e social possibilitaram o ressurgimento da poesia. No entanto:  

 

[...] se observamos mais de perto não reencontraremos, na poesia de nossos 

dias, as mesmas marcas brutais que dilaceram e dificultam a renovação 

conjunta de nosso processo cultural. Este ‘surto poético’ de que tratamos, por 

ocorrer do jeito que ocorre e por gerar os produtos que gera, não está 

exatamente revelando os sinais comuns de asfixia que pesam e reorientam os 

demais setores de nossa cultura? A poesia não dissimula apenas a natureza 

direta de sua mensagem, seu poder de ardil tem alcance maior e inclui a 

dissimulação da própria violência que sofre. Por isso exige do intérprete 
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atenção concentrada. O melhor terreno para ativar a poesia não pode ser 

jamais aquele onde predominam restrições gerais ligadas à liberdade de 

criação e de crítica (BRITO, 1997, p. 59). 

 

Nota-se que Cacaso se questiona acerca dos traços de uma poesia que já nasce 

“sufocada”, confinada aos mais variados limites, desde o de fala até o de publicação. Com 

efeito, Cacaso afirma que a maior dificuldade do escritor dessa época é adotar posições críticas 

em suas manifestações culturais, posto que elas vão contra a ideologia oficial e também porque 

estão à margem de mercado editorial. 

Quando Cacaso afirma que há uma dificuldade em construir uma posição crítica nesse 

período é importante lembrar que, como forma de resistência, Cacaso escreve para alguns 

jornais reativos ao governo, nos quais o autor tem uma certa liberdade de expressão, como é o 

caso do Jornal Movimento e do Jornal Opinião. Nesses jornais, Cacaso escreve matérias que 

foram utilizadas como referência nesse tópico.  

Sendo assim, a partir de um levantamento na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, foram 

encontrados 17 textos em que aparecem o nome de Antonio Carlos de Brito (Cacaso) no Jornal 

Opinião, entre o período de 1973 à 1976. No entanto, é importante frisar que a hemeroteca não 

possui o acervo completo e assim, pode-se concluir que não foram somente estes textos escritos 

por Cacaso ou nos quais seu nome aparece, pois, no livro Não Quero Prosa, consta alguns 

outros títulos não encontrados na hemeroteca, sendo eles: “26 Poetas Hoje”, de Junho de 1976; 

“Meteoros Sonoros”, nº 89, Julho de 1974; “Sinal dos Tempos e dos Espaços”, nº34, Julho de 

1973; “Poesia Comprometida”, 14 de Novembro de 1975; “Morcegos e Mamãos”, março de 

1974; “Uma Antologia de Murilo Mendes”, 20 de Agosto de 1976; “Dentro da Noite Veloz”, 

14 de Novembro de 1975; “Um Grande Livrinho”, nº133, 23 de Maio de 1975.40 

Esses textos revelam que Cacaso tinha uma escrita ativa no Jornal Opinião, tendo 

espaço para construir uma posição crítica. O conteúdo presente nestes jornais versa sobre 

cultura, arte, política, música, literatura e principalmente sobre o movimento de Poesia 

Marginal e sobre o surgimento de vários poetas nessa época como se vê em uma das manchetes 

dos textos escrito por Cacaso e Ana Cristina Cesar: 

 

                                                           
40 As informações sobre as datas de publicação dos textos, foram reproduzidas aqui, tais como estão presentes no 

livro Não quero Prosa, de Cacaso (1997), portanto não há uma padronização dessas datas devido à falta de 

informações.  
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Figura 19 Recorte do Jornal Opinião, Ano 1976, Edição 00190. 

 Por meio da manchete do jornal, percebe-se que uma multidão de novos poetas surgiram 

naquele período, numa experiência não sistematizada e não institucionalizada. Segundo Cacaso, 

nesse período o número de candidatos a escritores e poetas cresceu no Brasil em proporções 

maiores do que o número de vagas que pode comportar o sistema editorial, daí advém a 

marginalidade de muitos escritores, e o poeta afirmava que esse tipo de produção só tenderia a 

se expandir. Conforme o autor “[p]arece que há pelo Brasil afora uma ‘pequena produção em 

massa’ de livros editados por conta e risco de seus próprios autores, [...] numa semi-

obscuridade, numa forma de existência que combina anonimato e participação” (BRITO, 1997, 

p. 78). Conforme Cacaso:  

 

[a] quantidade de poesia que se publica hoje no Brasil é enorme, de tal modo 

que é praticamente impossível acompanhar o conjunto. Um frêmito poético 

percorre o país de cabo a rabo, e a participação dos moços é predominante. Na 

década passada a situação política, que era fechada, ajudou a descontrair o 

meio poético, o qual havia enrijecido gradativamente a partir de 1945, quando 

se dá a primeira reação antimodernista sistemática na poesia. Ocorre, hoje no 

meio literário, sobretudo na área de poesia, qualquer coisa como o 

transbordamento de uma comporta, algo que foi sendo acumulado e que se 

rompeu, liberando energias e iniciativas, e configurando um quadro novo de 

tendências e possibilidades (BRITO, 1997, p. 90). 
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 Em meio a esse “boom literário”, Cacaso disserta em vários ensaios e artigos, que há 

também outro fato contribui o surgimento de novos poetas: são as antologias que reúnem os 

jovens escritores desta época, pois “[...] pressionados pelo desamparo editorial em que vivem 

os escritores, sobretudo os mais moços, são levados a se disciplinarem e se organizarem para o 

duro combate pela simples e corriqueira sobrevivência cultural” (BRITO, 1997, p. 74). 

Motivados pela pouca receptividade editorial e pelo desejo de produzirem seus próprios livros, 

os autores reúnem-se e organizam produções coletivas por exemplo as antologias, e também 

“[o]rganizam coleções, agitam o meio, permanecem mobilizados” (BRITO, 1997, p. 86). 

Portanto, para Cacaso, “[o]rganizar uma antologia poética está se tornando, entre nós, 

cada vez mais, um fato no sentido mais político do que propriamente literário” (BRITO, 1997, 

p. 80). Estas antologias, conforme Cacaso, significam uma experiência de convívio e ideologias 

comuns, que afetaram tanto a edição e distribuição quanto a concepção e realização de tais 

poemas e textos. Logo, percebe-se que: 

 

[n]os anos 70 os poetas, sobretudo os mais jovens, desenvolveram hábitos de 

atuação em grupos. Visavam com isso somar forças e iniciativas no sentido 

de superarem a situação de marginalidade a que o sistema editorial os 

relegava. Pelo Brasil afora entraram em cena as edições independentes, 

financiadas e distribuídas pelos próprios autores, que assim transformavam a 

adversidade em dinamismo inventivo e anticonvencional. Novas formas de 

atuação e sociabilidade foram criadas, e a tal ponto marcaram presença que 

mereceram antologias, viraram notícia na imprensa, tema de teses 

universitárias, assunto de debates, etc. E entre os hábitos organizativos mais 

difundidos destacaram-se as coleções, que proliferaram obedecendo aos mais 

diversos critérios de constituição, concepção e durabilidade. Mais ainda agora 

os fazedores de coleções estão ativos (BRITO, 1997, p. 95). 

 

Cacaso, ao se referir as coleções, alude a mais conhecida antologia da época 26 Poetas 

Hoje organizada por Heloísa Buarque de Hollanda (1976), bem como a Abertura poética – 

Primeira antologia poéticas dos novos poetas do Rio de Janeiro, organizada por César de Araújo 

e Walmir Ayala (1975) que reúne 43 novos poetas até então inéditos. O que é ironizado por 

Cacaso é o fato de que essa antologia traz um ou no máximo dois poemas de cada poeta, o que 

resulta no fato de que eles permanecem “inéditos”.  

 Também é mencionado por Cacaso a antologia Folha de rosto escrita e editada por 

jovens com idade entre 20 e 27 anos, sendo eles: Claudius Hermann Portugal, Marcos Ildefonso 

da Cunha, Adauto, Ricardo Azambuja Arnt, José Castelo Branco, Cesar Cardoso, Durval de 

Barros Fernando e Maíra, que escrevem poemas com tanta familiaridade entre a vida e a arte 
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que não é possível distinguir quando se trata de relatos de experiências vividas ou quando é 

ficção. 

 Se vê que as antologias marginais se estenderam ao longo de todo o território nacional. 

Um exemplo é a antologia Há margem, que reúne poemas, cartas e contos de 12 autores de 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, organizada por Licinio de Azevedo, o qual Cacaso traz em 

seu texto devido a sua posição acerca da “marginalidade”.  

 

Há margem à margem. Margem, num plano muito restrito e marginal. Margem 

no sentido de fazer. No momento em que você faz, passa uma semana sem 

dormir para editar um livro artesanalmente e furar o bloqueio das grandes 

editorais, há margem à margem. Margem também no sentido de volta à 

discussão (...) as pessoas desaprenderam a discussão, esqueceram a crítica e a 

importância dessas duas coisas (AZEVEDO apud BRITO, 1997, p. 78). 

 

 Portanto, acerca dessas antologias, Cacaso afirma que são uma apologia ao verbo fazer, 

se configurando como ação em todos os sentidos, pois, do ponto de vista crítico “[...] a 

marginalidade não pode nem deve ser uma meta buscada e almejada, mas deve ser entendida 

naquilo que realmente é, ou seja, uma situação compulsória e discriminadora, precariíssima” 

(BRITO, 1997, p. 79). 

 Cacaso também aponta outros três livros surgidos em diferentes regiões do país, sendo 

eles: Ebulição da escrivatura, no Rio; Contramão, em São Paulo; e Águas emendadas, em 

Brasília. Para o poeta e crítico o que une esses livros é o caráter de resistência por meio do 

impulso de organização em grupo, em que surge uma troca de experiências e vivências.   

 Além das antologias, o poeta também ressalta a Coleção Capricho que reúne os 

seguintes autores e seus respectivos livros: Francisco Alvim (Festa e Lago, montanha); Pedro 

Lage (De mão em mão); Luis Olavo Fontes (Último Tapa); Afonso Henrique Neto (Ossos do 

paraíso); Ana Cristina Cesar (Luvas de pelica); Ledusha (Risco no Disco); Eudoro Augusto 

(Cabeças); e Carlos Saldanha (Almanach sportivo – As primeiras olympiadas sociais). Acerca 

desses autores Cacaso comenta que: 

 

[c]ada um desses poetas possui sua própria fisionomia e singularidade, cada 

um está num estágio distinto de desenvolvimento de seu trabalho, mas há 

constantes que encontramos em todos eles, naturalmente com feições 

variadas. São poetas que não fazem carreira e nem cultivam artificialmente o 

estilo, para quem a poesia é sobretudo uma linguagem a ser refeita a cada 

momento, num esforço de formulação e análise da própria experiência e da 

experiência do mundo. Em todos eles é forte a exigência de 

contemporaneidade, e é em confronto com ela que as diversas atitudes vão se 

definir. A vida presente é caótica; o futuro é sombrio. A consciência torna-se 

desencantada e crítica, mas, no fundo, bem no fundo, nem tudo está perdido... 

É dessa profusão de choques e direções que vai brotar o poema de cada um, 
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na verdade, uma cifra de uma experiência mais geral e transcendente. Fato que 

chama a atenção, quando observamos o conjunto da Coleção Capricho, é que 

as influências recíprocas, entre os próprios autores, é mais significativa do que 

a influência da tradição sobre eles. Tem aí qualquer coisa de experiência de 

geração, algo que está socializado entre eles e de que todos se valem (BRITO, 

1997, p. 87). 

 

 Portanto, por meio dessa coletividade dos autores que criam maneiras de sobrevivência 

cultural num cenário político opressor, Cacaso afirma que essa poesia suscita um “movimento 

de descompressão” que extrai vivências político-culturais da juventude dos anos 1960, 

resultando numa nova produção poética  que em um “[...]frêmito de fundo irracionalista e 

libertário leva o poeta a prescindir das soluções até então dominantes na área (intelectualismo, 

vanguardismos etc.), e partir em busca da auto-expressão imediata, elementar, 

espontânea”(BRITO, 1997, p. 81). Assim, para Cacaso, essa poesia se transforma em 

instrumento de denúncia e protesto, que consegue atingir um público variado devido à sua 

coloquialidade, pondo em choque várias questões vistas antes como inquestionáveis. 

 Com efeito, nota-se, ao longo desse tópico, que a Poesia Marginal e suas variadas formas 

de luta e sobrevivência se configuram como resistência diante de uma época sombria. O poeta 

Cacaso além de manifestar essa resistência em seus versos, denota um amadurecimento dessas 

questões quando escreve textos críticos do Movimento Marginal - que ainda estava em 

construção – em jornais e ensaios, construindo uma crítica as formas de ditaduras que 

vigoravam na época.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Cacaso, anjo decaído entre papéis mimeografados 

 

Frederico Coelho (2013) traz em seu texto uma descrição do artista da época da Geração 

Mimeógrafo, que pode ser pensada também a partir da vida de Cacaso: 

 

Nascido como um anjo caído entre papéis mimeografados, livros artesanais e 

oralidades fugazes, o poeta que foi marginal em seu tempo, hoje faz parte de 

circuitos oficiais mediante antologias, eventos comemorativos e fortunas 

críticas dedicadas ao tema (COELHO, 2013, p.40). 

  

 A citação acima resume vários aspectos, ou facetas, do que fora tematizado nessa 

dissertação, exemplarmente, percebe-se que muitas vezes, é ressaltada a figura do anjo 

imbricada na figura de Cacaso ou em seus versos, ora chama-se ele de anjo marginal, ora 

emerge a hagiografia presente em seus versos.  

Outra questão aparente na assertiva acima e que também se percebe na poética de 

Cacaso é o procedimento de confecção artesanal dos livros – os livros mimeografados -  

procedimento este adotado não apenas por Cacaso mas pela maioria dos poetas pertencentes a 

essa época. Destaca-se que esta maneira de publicar surge, num primeiro instante, não como 

opção mas como necessidade, devido à resistência das grandes editoras em publicar a poesia 

produzida na época por autores ainda desconhecidos do cânone. Num segundo momento, surge 

como forma de resistência, isto é, o ato de publicar a qualquer custo, escrever poemas num 

cenário opressor, devido a ditadura militar, bem como, indo contra as tendências estéticas 

canônicas e tradicionais que estavam em voga.  

Ao fim da citação, percebe-se que a literatura produzida por essa geração dita marginal 

– e nela se inclui a de Cacaso - antes deixada de lado pela academia e pelo mercado editorial, 

atualmente é resgatada e estudada, devido a sua importância enquanto movimento de ruptura e 

de resistência, pelos pesquisadores, pelos circuitos de poesia, discutido em feiras literárias, e 

lançada por grandes editores.  

Sendo assim, o intuito desta pesquisa fora o de demonstrar como se estabelecem as 

relações da obra poética de Cacaso com o Modernismo e com a Modernidade. Porém, é 

necessário ressaltar que a presente dissertação não tem pretensão de esgotar o assunto ou 

encerrar as discussões sobre a obra de Cacaso. 

Logo, dentre as várias facetas que o poeta Cacaso assume, neste trabalho foram 

ressaltadas, num primeiro momento, aquelas que se relacionam com as discussões de alguns 

teóricos da Modernidade, a saber, Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Marcel Duchamp e 

Jeanne Marie Gagnebin e com o Modernismo Brasileiro, principalmente Oswald de Andrade.  
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Assim sendo, destacou-se qual a visão de Modernidade que os poemas de Cacaso 

expressam e de que forma Cacaso ressignifica em sua poética alguns elementos da 

Modernidade, tais como a efemeridade; o seu caráter dúbio – que ciclicamente passa pela 

“construção e destruição” – que ao se definir pelo novo rapidamente se torna velho; e o embate 

entre o passado e o futuro. Todos esses elementos da Modernidade são expressos na poética de 

Cacaso por meio do uso da ironia.  

  A segunda faceta do poeta Cacaso que se relaciona com a Modernidade diz respeito a 

figura do anjo presente em seus poemas e em sua personalidade, a questão da hagiografia, 

discutida a partir dos termos de Flora Sussekind, que destaca certo intuito de “ser recordado na 

posteridade”.  Pois, por meio do uso dessa figura do anjo preocupada em deixar “seus rastros e 

vestígios” no tempo, se configura enquanto sujeito moderno, que tem como uma grande 

preocupação a relação entre a efemeridade e quais são as maneiras do artista conseguir resistir 

e permanecer, ou seja, ser contemporâneo, ao passar do tempo.  

 Logo após discute-se as relações entre a obra poética de Cacaso e do modernista Oswald 

de Andrade, a partir do poema fragmentário, do uso do humor e da ironia, do traço naive e a 

introdução de uma estética que se assemelha ao ready-made de Duchamp nos livros, tanto de 

Cacaso quanto de Oswald de Andrade. Outra questão importante que permeia tanto a obra 

poética de Cacaso quanto de Oswald é o “aluno-experimental”, ou ainda, a “enunciação-

criança”, característica presente em ambos, de uma retomada ao comportamento experimental 

de um aluno em relação a poesia, por isso o eu-lírico se mantém inebriado e curioso com as 

coisas simples do cotidiano, escrevendo assim, poemas que abordam o cotidiano, por meio do 

lirismo, e assim, assumindo uma postura diferente daquela que era pregada em época de 

ditadura, a postura da técnica e da racionalidade, Cacaso em seus versos insere a sensibilidade. 

 Inicialmente, nesta pesquisa tinha-se a pretensão de demonstrar alguns aspectos apenas 

da obra poética de Cacaso, porém, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, notou-se que a 

produção crítica do poeta, escrita em jornais e revistas – pouco estudada – também é de suma 

importância para compreensão do cenário político e cultural que ocorria nos anos em que 

Cacaso escrevia. Portanto, no último capítulo buscou-se discutir além de poemas líricos também 

a escrita teórica e critica em jornais e revistas. 

 O poema “Clausura” é um exemplo de como o poeta Cacaso abarca o lirismo de seu 

cotidiano nos seus versos:  

 

Nasci. Haveria de estar 

preparado para a vida mas 

continuo na sala de espera. 
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Quem abrirá esta porta? 

Que continente ou que  

cidade se descortina 

além da laje de meus olhos? 

Sugestões me fascinam  

mas a visão ceifada 

não alcança outra margem.  

A mão trêmula se  

confunde, e torna baixa 

a um beijo, um chamado de estreita possibilidade. 

Estamos prestes a marchar 

mas o inimigo é escasso 

e destrói nossos anseios.  

De novo uma tentativa, outra 

e outras tantas, 

que o presente absorve o ódio,  

o orgulho, o afago: 

O tempo é de conformação.  

No escuro formulamos  

a sentença e o sorriso  

que haverão de romper  

o medo. Projetamos 

nossas forças e arrepios  

além das graves paredes.  

Gastamos fardos de sonhos,  

trigo e confissões: 

Engravidamos a mente,  

no escuro nos preparamos. 

Mas ao primeiro lampejo 

das matizes da manhã,  

de novo nos corrompemos 

e voa nossa esplanada 

e nossa razão premente 

em forma de anel extinto. 

Perguntamos:  

                           Até quando? 

(BRITO, 2002, p. 194). 

 

 Assim, nota-se que a retomada da coloquialidade dos modernistas pelo poeta Cacaso 

inova pelo seu caráter de subjetividade, ou seja, com poemas escritos em primeira pessoa do 

singular que trazem expressões e gírias daquela geração das décadas de 1960/1980, num tom 

confessional, que abarca a crítica e a ironia, se expressando, mesmo que na modernidade, como 

uma retomada do lirismo romântico – agora ressignificado – numa maneira de ir contra a poesia 

racionalizante. Há, portanto, uma revolução no fazer poético, que tem como foco estar em cena 

mais do que propriamente seu conteúdo literário, o ato de produção poética está em primeiro 

plano. Geraldo Eduardo Carneiro em uma Conversa publicada na revista José, nº2, agosto de 

1976 afirma que  
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[...] os poetas que menciona se apropriam do romantismo como matéria-prima 

textual, e não como atitude. Antônio Carlos de Brito, por exemplo, diz: ‘Ai 

que saudade que eu tenho dos meus negros verdes anos’ ... É coisa que Oswald 

de Andrade também fazia, em cima de ‘minha terra tem Palmares’ etc. 

(CARNEIRO, 1976 apud FERRAZ, 2013, p.142). 

 

 A essa afirmação Sebastião Uchoa Leite reitera “[...] alusão é uma citação em que o 

citado pode estar oculto e em que o texto é usado como matéria-prima, como Geraldo disse. 

Mas, apesar disso, há um romantismo, um vitalismo em tudo isso...” (UCHOA, 1976 apud 

FERRAZ, 2013, p.143). Assim, o experimentalismo e inovação dos modernistas, retomado na 

poética de Cacaso significa um lirismo irônico ao parodiar versos românticos e modernistas 

ressignificados e que abarcam o cotidiano de um juventude “enclausurada” pela ditadura.  

 Por fim, como se vê no poema “Clausura”, é possível afirmar que a obra de Cacaso é, 

ao mesmo tempo, uma poética de resistência frente ao seu tempo (por não se furtar a tratar dos 

anos de ditadura), e também é lírica, isto é, conforme o Novo Aurélio Século XXI: o dicionário 

da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1999), lírico é o “[...] gênero de 

poesia em que o poeta canta as suas emoções e sentimentos íntimos” (DE HOLANDA 

FERREIRA, 1999, p.1223) e lirismo é definido como o modo de se exprimir na arte que evoca 

a poesia lírica, ou ainda, a arte como expressão dos sentimentos.  

 A partir dessas definições, é possível afirmar que Cacaso é um lírico, pois sua poética 

se desenrola num tom confessional de suas memórias e vivências, tanto aquelas da sua infância 

em Minas, cantadas num ritmo mineiro de toada, ou ainda, ao som do carro de boi na estrada; 

quanto aquelas vivências da cidade do Rio de Janeiro nas décadas de 1960/1980, perpassadas 

pelo horror da ditadura militar, em que Cacaso se insere como um lírico como maneira se opor 

à todo obscurantismo que havia na época. 

 Logo, o poeta que ali se manifesta constrói seus versos, ora se vale do lirismo ─ 

sinônimo de seu fazer poético – enquanto meio de abarcar, sem exclusão, diversas cenas do seu 

cotidiano, da sua infância no interior, os ditos populares brasileiros, o humor e a ironia – ora se 

vale da escrita argumentativa e crítica, que reflete sobre o seu tempo e sobre seu próprio fazer 

poético. De modo que Cacaso oscila entre dois aspectos de escrita: lírico e crítico e, a partir 

deles, relata diversas experiências ao leitor.  Por meio da rebeldia, da escrita livre, do aluno 

experimental, do caráter crítico e irônico, em seus versos Cacaso indica um procedimento 

estético questionador e de ruptura.  
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