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Em 1846 (precisamente
urn seculo antes da pUblica~ao
de Sagarana, de Guimaraes Rosa), apareciam
os Primeiros
Cantos de Gon~alves Dias (1823-1864).
Como Guimaraes Ro
sa, foi Gon~alves Dias urn importante inovador, urn pesqui
sador das potencialidades
da 11ngua.
Creio
que se pod~
dizer que ele praticou 0 experimentalismo
lingU1stico-es
til1stico, nao obstante se encontrarem
em numerosas
co~
posi~oes suas reflexos de escritores portugueses
como Fi
linto El1sio, Alexandre Herculano ou Garrett.
Ampla e variada, a obra de Gon~alves
Dias revelanos a sua preocupa~ao
em adequar a linguagem
aos
temas
de que tratou.
Assim, para
sugerir a gra~a e formosura
de meninas ou mo~as que 0 encantaram compoe versos
leYes, saltitantes,
como os de "Seus 0Ihos"(1,67),
"Olhos
verdes" (11,64), "A leviana"(1,59),
"Angelina" (1,340).
Tentando exprimir 0 amor como urn sentimento
mais
profundo, ja recorre a urn
est!10
elevado
, como 0 de
"Se se morre de amor" (1,358), "Como eu te amo" (11,86),
"0 ciume" (1,167).
Os aspectos grandiosos da natureza
sac
descritos
em versos de impressionante
pompa e, freqUentemente,
associados a urn tom de elevada religiosidade;
e 0 caso dos
Hinos, dentre os quais "0 mar"(1,197),
"A noite"(1,314),
"A tempestade"(1,317).
A religiosidade
inspirou-Ihe,
so
bretudo, poemas de tom grave, as vezes ate apocal1tico ~
sendo raros os passos de nota mais suave.
(Exemplos:"Te
Deum" (1,211), "Dies irae" (1,327).
A poesia indianista igualmente oferece aspectos es
til1sticos variados.
"Leito de folhas verdes"(11,16)
~
"Maraba" (11,38), embora tratem
do mesmo tema da rejei~ao amorosa,pela
voz das proprias personagens,apresentam
realiza~oes
estil1sticas
bem distintas.
No primeiro,
a
jovem ind1gena dirige ao seu amado urn monologo(estrutura
do em quadras de decass1labos
brancos), exprimindo com;
maior do~ura 0 seu sentimento.
No segundo (composto
em
versos hendecass1labos
entremeados
de pentass1labos,
com
rimas) aparece 0 discurso direto, usado com habilidade
,
apresentando
a replica dos guerreiros aos atrativos
da
bel a mesti~a.
0 refrao "Tu es Maraba", que contem a palavra inspiradora
do poema, ressoa como urn anatema.
Uma
profusao de compara~oes,
de variada formula~ao gramati -

cal, rea19am os encantos da m09a.
"0 canto do guerreiro"
(1,23), a "Can9ao do tamoio"
(11,24) tern urn tom vivo e eloqUente para exaltar os vale
res belicos e morais dos ind1genas.
"0 canto do piaga"
(1,28), com tonalidade sobrenatural
aponta elementos
da
religiao dos abor1genes e pressagia
as
desgra9as
que
lhes estao reservadas com a chegada das
embarca90es
de
brancas velas.
"Os Timbiras", que seriam, nos sonhos do
poeta, a I11ada brasileira,
ficaram inacabados;
a parte
realizada nao ostenta, contudo, 0 brilhb e sedu9ao
das
suas outras composigoes americanas.
0 ponto
culminante
da poesia indianista de Gon9alves Dias sac os 463 versos
do "I Juca Pirama" (11,18-35).
0 tom dos episodios, embora sempre marc ado pela enfase, varia conforme os fatos
e sentimentos expostos.
Das X partes de que se
compoe
quatro sac em decass1labos
soltos; as outras tern estrutu
ra estrofica, r1tmica e r1mica diversificada;
os versos
de 5, 7, 9 e 11 silabas apresentam como celula
metrica
predominante
0 anapesto (uma s1laba tonica seguida de du
as atonas), 0 que propicia urn ritmo forte, martelado,
e=
vocativo das atividades referidas.
As partes
narradas
(pouco mais de duzentos versos) nao perfazem a metade do
poema; 0 restante sac falas de personagens,
em discursos
ora breves, ora alongados, ou dialogos densos, concisos,
em que a elipse e importante fator de coesao.
Por isso,
"I Juca Pirama" e urn misto de poema epico e dramatico.Os
dialogos mais rapidos estao no centro do poema (V e VI);
trava-se 0 primeiro entre 0 chefe Timbira, que
dispensa
o prisioneiro
tupi do sacrif1cio por jUlga-lo covarde
e
indigno de morte gloriosa, e 0 infeliz heroi; 0 segundO,
entre 0 m090 assim humilhado e 0 velho pai.
Come9a este
com frases completas que se vao tornando mais
reduzidas
e tensas
medida que 0 velho cego vai deduzindo os aco~
tecimentos.
Temos entao esta troca enxuta de palavras
,
carregada de impacto emocional:
-Tu prisioneiro,
tu?
-Vos 0 dissestes.
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-E a mussurana funeral rompeste,
Dos falsos manitos quebraste a ma9a? .•
-Nada fiz ... Aqui estou._Nada?_
Emudecem:
Curto instante depois prossegue 0 velho:
-Tu es valente, bem 0 sei; confessa,

Fizeste-o, certo, ou ja nao faras vivo!
-Nada fiz, mas souberam da existencia
De urn pobre velho, que em mim so vivia .••
-E depois? .•
-Eis-me aqui.
-Fica essa taba?
-Na direc;;ao
quando transmonta.
-Longe?
-Nao muito.
-Tens razao: partamos.
-E quereis ir? ••
-Na direc;;aodo ocaso. (p.28-9)
A descric;;ao da luta heroica do Tupi, sozinho contra
urn magote de Timbiras, e 0 ponto alto da movimentac;;ao epica,
qual corresponde uma sucessao de coordenadas
bre
Yes, assindeticas,
seguidas de urn periodo amplo, encerra
do por vigorosa metafora.
A taba se alborota, os golpes descem,
Gritos, imprecac;;oes profundas soam,
Emaranhada a multidao braveja,
Revolve-se,
enovela-se
confusa,
E mais revolta em mor furor se acende.
E os sons dos golpes que incessantes
fervem,
Vozes, gemidos, estertor de morte
Vao longe pelas ermas serranias
Da humana tempestade propagando
Quantas vagas de povo enfurecido
Contra urn rochedo vivo se quebravam.
(p.33)
No lexico, encontramos,
combinados com as palavras
pertencentes
ao lastro vocabular do idioma, dezessete in
dianismos, outros tantos arcaismos e quas'e meia centen~
de emprestimos
latinos, uns mais, outros menos freqUen tes na literatura da epoca.
as vocabulos indianistas
que 0 poeta emprega (de al
guns dos quais da explicac;;oes em nota, incluindo a font;
em que foram colhidos: Hans Staden, Jean de Lery,Frei Si
mao de Vasconcelos,
Ferdinand Denis e poucos mais)nao s;
tern a func;;aoestilistica
de sugerir a ambiencia brasilica e provocar uma certa estranheza,
por serem
em
geral
desconhecidos,
como tambem revelam a intenc;;ao de
alguma
verossimilhanc;;a etnologica.
Sao eles :tabas (aldeias de
"
--r:-indios), maracas (chocalhos),
embira (cipo), enduape(pl~
mas usadas como ornamento na cintura), canitar (penacho,
adorno de penas para a cabec;;a), cauim (bebida fermenta da), ivirapeme (mac;;ado sacrific~mussurana
(corda de
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embira), piagas (pajes, chefes religiosos),
manitos (genios tutelares),
tacape (maga), Tupa (divindade),mais
os
nomes das tribos tupi, timbira, tapuia, aimore
e 0 tit~
10 que, segundo
explica 0 poeta, significa "0 que
ha de
ser morto e e digno de ser morto".
Nas
outras compos.~
goes americanas aparecem ainda outros indigenismos
como
bore (especie de trombeta), arasoia (fraldao de penas) ,
~ma
(grito de guerra),anhanga
(espirito do mal) ,etc.;
nOs Timbiras sac muito nufuerosos os nomes proprios.
Lem
bre-se ainda que 0 poeta fez publicar na Alemanha urn Dicionario da lingua tupi, bastante incompleto,
pois
que
nao inclui nem mesmo varios vocabulos por ele usados.
Os arcaismos, palavras que ja deviam ser inusitadas
na propria epoca do autor, sac
sobretudo foneticos: rudos, imigos, frechas, alvorota, mi.
Arcaismos
semanticos sac praticar (conversar), mesquinhos(infelizes,
desgragados), quebranto (fraqueza).
Nado (nascido) e festi
val (festivo) sac arcaismos morfol~os.
Palavra intei
ramente desaparecida
e trigan¥a (pressa, azafama), que;
empregada tambem em outros passos do poeta.
Dos vocabulos que conservam uma
forma bem
proxima
da latina,introduzidos
na lingua por via erudita, alguns
ja deviam estar bem integrados no uso culto (turba,espec
tro, moribundo,
funebre, lugubre); em ou~ros, a conota c;:aode "literariedade"
e ainda mais intensa ( precipite,
pavido, exicio, imbele, falaz, vesano, ignavo,~,
igno
bil, mendace, etc.).
numa obra menos conhecida, que logrou menor exito
junto ao publico, como ele proprio previra,
que
Gonc;:al
ves Dias
aplica mais nitidamente
a experimentac;:ao lingUistica e estilistica
: as Sextilhas de Frei Antao, que
fazem parte dos Segundos Cantos, publicados em 1848. Sao
os cinco poemas : Loa da Princesa Sancta, Gulnare e Mustapha, Lenda de Sam GO~alO,
Solao do Senhor Rey Dom Joao, solaJ6Gon¥alo
Hermiguez, num total de 460 sextilhas
ou 2.740 versos.
Referindo-se
a eles no prologo
da 0bra, diz Gonc;:alves Dias serem urn ensaio filologico,
em
que adotou a frase e 0 pensamento antigos, procurando,P£
rem, evitar que 0 estilo desagradasse
aos ouvidos do seu
tempo.
Esforgou-se por sentir como senti am os homens de
outrora e por exprimi-lo em linguagem simples mas
severa, a linguagem dos trovadores.
Bern tipica
da
atitude
experimental e a afirmagao
: "Quis ver enfim
que
robus
tez e concisao havia nessa linguagem semiculta, que
por
vezes nos parece dura e mal soante."
As fontes das
di-
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versas historias
sac indicadas em nota que segue a Loa
da Princesa Sancta : alguns historiadores
portugueses,
a
saber, Frei Luis de Sousa, Padre Antonio de Vasconcelos,
a Cronica de Cister.
Informa ainda que os vocabulos que
emprega se-;ncontram
no Dicionario
de Moraes, mas os toma freqUentemente
em sentido antiquado.
Diferentemente
de Garrett, que no Romanceiro
compiIou romances que a tradigao oral conservara
e deu-lhes
certos arranjos formais, Gongalves Dias fantasiou os ep!
sodios retirados dos antigos e procurou criar urn estilo
especial para eles.
Em carta ao amigo Teofilo Carvalho Leal (23-1-1847)
o poeta da uma informagao que merece ser considerada:"E~
tou compondo uma colegao de rimances que hei de imprimir
com 0 nome de urn santo padre de Sao Domingos,
que
Deus
tern ha bons 300 anos; e obra pequena, bem que alguma coi
sa trabalhosa.
Ja escrevi urn born rimance
em
portugue;
antigo - uma semelhanga de Chatterton - tu os veras." N~
nhum dos estudiosos das Sextilhas
salientou essa
referencia ao poeta ingles.
Segundo a Enciclopedia
Britanni
ca, Thomas Chatterton
(1752-1770),
ainda menino
dos 12
aos 15 anos, escreveu uma serie de poemas em lingua
arcaica, atribuindo-os
a urn monge imaginario do
seculo XV
(Thomas Rowley); por muito tempo, esses poemas foram con
siderados autenticos docurnentos medievais,
encontrado;
pelo rapaz numa arca de velha igreja em ruinas. Dez anos
apos sua morte, foi denunciada a sua engenhosa
fraude ,
mas as discussoes sobre a autenticidade
dos poemas ainda
continuaram
seculo XIX adentro, ate que urn erudito
demonstrou conclusivamente
(1871) que os tais escritos arcaicos provinham de Chatterton.
Se Gongaives Dias teria
lido os poemas ou se apenas teria lido ou ouvido
a seu
respeito, nao se sabe, mas 0 fato e que ele se propos
a
realizar em portugues faganha semelhante,
sem, entretanto, atribuir ao seu trabalho uma falsa origem, 0 que nao
se coadunava com a sua probidade intelectual.
A linguagem das Sextilhas e, obviamente,
uma lingua
gem artificial, uma mistura da lingua de varias epocas :
basicamente
a do seculo XIX.
A sintaxe e simples,com
ra
ras inversoes.
Os periodos breves sac constituidos
d;
breves segmentos, nenhum ultrapassando
a medida da sexti
lha.
A coordenagao,
sobretudo assindetica,
favorece
~
paralelismo
caracteristico
da poesia trovadoresca,
e, al
gumas vezes, a segmentagao
da frase, propria da oralida~
de, quebra a monotonia sintatica, destacando urn elemento

do enunciado. Sirvam de exemplo dos fatos mencionados
as
estrofes seguintes
:
Sao homens de fero aspeito,
As froles do sol viuvas
Definham, so de tristura,
Homens de ma condigao,
Que vivem na lei nojenta
o sol solugando geme,
Mais alto a fonte murmura, Do seu nojento alcorao
Reina 0 silencio que fala, Que - vinho? nem que rem
Bafeja a doce frescura.
ve-lo,
(Guln. VI, v.13-18
So porque 0 bebe urn cris I,p. 411)
tao!
(Loa III, v.19-24
I,p.375)
o forte da arcaizagao esta no lexica. Entre os arcaismos foneticos figuram : frol (pl. froles),leixar(dei
xar), imigo, fruito, devagao~vogao),
rezao,rimance,vI
gairo, marteiro (martirio), cravao (carv~benino
(benigno), notomia (anatomia=ltesqueletolt), segral (secular)
magdanelas
(madalenas), aspeito, Bautista, valeroso, tre
dor (traidor), cleregia (clerezia), heregia, sembrante
,
giolho (joelho), remembran¥a.
Dos arcaismos l~xicos saG exemplos : adarme (ltmedida de peso, coisa minimalt); algemia (ltarabe corruptoltmi~
turado de castelhano e portugues);
asinha (ltdepressalt) ;
cadimo (ltexperimentado em seu oficiolt; Itladrao destrolt);
'coita (ltpena, afligaolt); infangao (lttitulo antigo de nobrezalt); nonada (ltcoisa de nenhuma importancialt);sembrar
(ltparecerlt); solau (ltcomposigao poeticalt); triaga (ltrem~
dio, contravenenolt); varlete (ltcamareirolt). Note-se que
varios desses arcaismos (como nonada, remembran¥a,
cei ~~~, sembrar, triaga, asinha) saG usados
por
Guimaraes
Rosa, 0 que leva a pensar na possibilidade
de as Sexti Ihas terem sido uma das fontes dos arcaismos rosianos.
Urn aspecto da linguagem dessa obra que revela
como
Gongalves Dias distinguia bem a lingua classica da arcai
ca e a baixissima freqUencia de vocabulos proparoxitono~
e de latinismos.
Nao ha nenhum superlativo absoluto sin
tetico e uns raros exdruxulos como languido e placido d~
vem ser atribuidos
forga do habito da lingua literaria
classico-romantica.
Para estabelecer urn dado de contras
te, mencione-se
que no hino itA lualt aparecem 35 proparoxitonos em 96 versos.
Apos essas consideragoes
sobre as Sextilhas, e opo~
tuno ressaltar que, bem mais que urn ensaio
filologico
,
saG elas poemas de urna natureza muito particular,
cujo
lirismo singelo, ingenuo, levemente simplorio
se
tinge
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por vezes de toques satlricos e hurnorlsticos.
E nao dei
xa de ser curiosa que a obra elaborada em portugues
arcaizante seja - excetuados os poemas llricos leves,
gr~
ciosos, mencionados
no inlcio deste trabalho
a
que
mais se distancia do tom austero, melancolico,
que marc a
boa parte da produ~ao gon~alvina.
Agora, umas poucas palavras sobre urn texto
em prosa : 0 drama Leonor de Mendon~a, obra tambem da juventude (1846).
Ha no prologo interessantes
pondera~oes
sobre 0 genero 'drama', bem como urn veemente protesto
con
tra a censura
arte teatral, que permanece bem moderno~
Nao cabendo aqui considera~oes
literarias sobre a pe~a julgada a melhor do genero em nossa literatura oitocen tista - quero apenas mencionar urn aspecto estilistico es
treitamente
ligado ao esplrito que a impregna.
0 auto;
alterna habilmente
as formas de tratamento singular
tul
vas e eu/nos nao so para matizar os estados emotivos co;;-par;-acentuar
as diferen~as hierarquicas
entre as per
sonagens da casa ducal.
Podemos sentir nessa marca~ao ;
bsessiva da hierarquia quase uma inten~ao satlrica.O me~
ti~o de extra~ao hurnilde delineia em estilo pomposo a imagem semicaricatural
do fidalgo todo poderoso e sumame~
te infeliz. (Ver Ato I, quadro II, cena II)
Aqui ficam, pois, algumas resurnidas indica90es
da
capacidade
inovadora daquele que e consensualmente
tido
como 0 nosso primeiro grande poeta e que merece
ser
urn
pouco mais estudado e valorizado.
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