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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Disciplina: O ser e o nada – Pensamento Complexo I 
 

Data________________                  Prof. Danilo Rabelo                                                  1ª escala 

 
 

Aluno(a)____________________________________________________________________ 

 

 

Caro(a) aluno(a) 

Em nossa disciplina estamos estudando a questão da nacionalidade. Tentando responder 

algumas questões sobre o tema. O que é a nacionalidade? Como ela se manifesta? A quem serve 

a nacionalidade? A nacionalidade é algo bom ou ruim?  

Antes de entrarmos em quarentena, assistimos fizemos uma tempestade cerebral sobre o 

que é ser brasileiro, isto é, características positivas e negativas que definem o povo brasileiro, 

segundo o senso comum. Em seguida assistimos a um vídeo chamado O que faz o Brasil, Brasil, 

o qual tratava do mesmo assunto. No vídeo pessoas comuns falavam das características 

positivas e negativas do povo brasileiro. O objetivo era comparar as nossas respostas com 

aquelas das pessoas apresentadas no vídeo. Afinal, como o brasileiro se comporta no cotidiano? 

Agora damos prosseguimento em nossos estudos. Vamos estudar como a nacionalidade 

se manifesta na literatura. Ou ainda como a literatura tanto pode ser utilizada para a formação de 

um caráter nacional ou como uma ideologia. Afinal, a literatura é causa ou efeito da 

nacionalidade? Será que a literatura pode ser, ao mesmo tempo, causa e efeito da nacionalidade? 

Desse modo, para entender como a nacionalidade pode se inscrever na literatura, serão 

apresentados alguns poemas que deverão ser interpretados pelos(as) alunos(as).  

No ano de 1922 o Brasil comemorava o primeiro centenário de sua independência. 

Dentre as comemorações, foi realizada em fevereiro daquele ano a Semana de Arte Moderna no 

Teatro Municipal de São Paulo. Na ocasião foram apresentadas obras da vanguarda artística que 

não somente propunham uma nova estética, mas que também buscavam apreender e expressar o 

caráter nacional brasileiro. No entanto, esse não era o primeiro movimento artístico preocupado 

com a nacionalidade brasileira, o romantismo, por exemplo, também mostrou essa preocupação. 

Para uma melhor compreensão do contexto social e histórico da geração artística de 

1922, recomenda-se assistir ao documentário produzido pela Fundação Itaú, intitulado 

“Modernismo Anos 20” (1992, 19 min. aprox.), de Roberto Moreira, que faz parte da série 

Panorama Hstórico Brasileiro. O vídeo encontra-se disponível no sítio: 

https://www.youtube.com/watch?v=l86qKHggV3U 

Em seguida, será realizada a leitura de trechos do livro Vamos caçar papagaios (1926), 

de Cassiano Ricardo, poeta que pertenceu à geração literária de 1922. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l86qKHggV3U
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Cassiano Ricardo (Vamos caçar 

papagaios, 1926).  

 

CÉU E MAR 

O dia marinheiro 

Todo vestido de sol branco 
Andava navegando com os marujos 

De solavanco em solavanco 

A prometer-lhes mundos nunca vistos nem 
sonhados 

 

Em mares nunca dantes navegados 

Tudo por conta de outro dia 
Que mais adiante aparecia 

E a mesma coisa prometia. 

 
Luas marítimas, logo após, 

Nadavam no silêncio da amplidão 

Por onde a noite, caravela de carvão 
Levava a bordo uma porção de estrelas 

nuas. 

 

Como era doída no outro dia 
A dor da repetição!  

 

O DIA DE ASAS MARÍTIMAS 

Nisto chegou um tropel de homens brancos: 
chegaram as naus portuguesas. 

O grande dia marítimo pousou sobre a praia 

azul qual pássaro branco 
Ruflando a asa enorme das velas retesas... 

 

Desceu sobre a terra um marujo 
Que parecia um profeta de barba comprida; 

E as bravas manhãs coloridas 

Que estavam ocultas no azul das quebradas 

Pularam de dentro das grotas 
Qual bando de onças pintadas! 

 

PROFECIA 
 

E quando a noite veio 

O vulto negro de um jequitibá 

Arremedou o capelão da armada 
Erguendo a lua como uma hóstia iluminada 

Num altar de carvão... 

E a terra nascia, 

À hora dos anhangás e dos assombros 

Sentiu, pela primeira vez, como uma 

enorme profecia, 

O Cruzeiro do Sul pesar-lhe sobre os 
ombros... 

 

O BATISMO 
 

Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome 

de ilha de Vera Cruz 

 
Ilha cheia de graça 

Ilha cheia de pássaros 

Ilha cheia de luz. 
 

Ilha onde havia mulheres nuas anhangás a 

Sonhar com histórias de luas e cantos 
bárbaros de  

Borés em poracés batendo os pés. 

 

Depois mudaram-lhe o nome 
Pra Terra de Santa Cruz 

 

Terra cheia de graça 
Terra cheia de pássaros 

Terra cheia de luz. 

 

A grande Terra girassol onde havia 
guerreiros de 

Plumas e peles de onça estendidas à sombra 

das árvores mosqueadas de sol. 
 

Mas como houvesse, em abundância, 

Certa madeira cor de sangue cor de brasa 
E como o fogo da manhã selvagem 

Fosse um brasido no carvão noturno da 

paisagem, 

E como a Terra fosse de árvores vermelhas 
E houvesse poentes de fogueira em céus de 

anil, 

Deram-lhe o nome de Brasil.  
 

REIS MAGOS 

 
E vieram três reis encantados: 

Um branco, um vermelho e um preto. 

 

O rei vermelho trouxe uma penca 
De pássaros verdes, pele de onça, 

E uma porção de papos de tucano. 

 
O rei branco que andou cavalgando 
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As ondas de anil com cabelos de luar 

Trouxe uma cruz de sangue em cada vela 

E um pouco d’água azul do mar 
 

O rei preto rezou qualquer coisa 

Falando em mandinga e candonga. 
(gritava lá dentro das árvores 

A primeira araponga).  

 

OS CATIVOS 
 

Havia uma cruz de estrelas 

Com os braços de luz sempre abertos 
Como que a prometer sobre todas as coisas 

A redenção dos cativos. 

 
Os ventos corriam livres, 

A terra era imensa e bárbara, 

Mas generosa e fecunda. 

 
Antes abrir a facão o intrincado das 

brenhas, 

Onde o gavião de penacho espantava a 
legião colorida de pássaros 

 

Antes morar nas capoeiras 

Ouvindo o tropel das cachoeiras 
Que pareciam cavalos brancos 

Com crinas de espuma 

Batendo com as patas de bronze 
No azul dos barrancos. 

 

A noite vertia na serra 
O sangue pagão das auroras, 

Como um brasido vermelho: 

E cada negro moribundo 

Ferido com a ponta do relho 
Era uma noite humana que gritava 

Toda estrelada de vermelho... 

 
IMPROVISO 

 

...Até que um dia, 
Quando menos se espera, 

Surge uma casa dentro do sertão 

Surge outra casa dentro do sertão 

Surge outra casa uma porção de telhas nova 
cor de brasa uma porção de casas. 

 

E uma cidade como caixa de surpresa 
Listou de branco e de vermelho o silêncio 

da grota. 

Um trem de ferro passa cheio de 

imigrantes... 

(Há em seu apito como um grito de 

alvorada e de tristeza: 

Há em toda terra um choro típico de 
criança, 

Gosto de lágrimas misturadas com 

esperança)  
 

AS CIDADES 

 

A procissão de montanhas parou: 
As amazonas coroadas 

De imensas vitórias-régias 

Puseram-se a ouvir. 
Então o gigante de pedra, “com a fronte nas 

nuvens e os pés sobre o mar” começou a 

falar: 
 

Bendito o que abriu na esmeralda da terra 

Molhada de orvalho o listão matinal de um 

atalho 
Para anunciar os primeiros caminhos, 

E foi buscar no recesso das minas 

Os meus diamantes de todas as cores, 
E andou cavalgando os meus rios verdes 

Como montados em grifos de cauda 

escarnada 

E ouviu o cântico das minhas cachoeiras 
que movem cidades e moinhos;  

 

Bendito o que entrou pela terra e deitou a 
primeira semente, 

De onde surgiu o primeiro povoado 

E surpreendeu em tropel o alvo bando das 
iaras 

Que se penteavam à margem de rios de 

minha fereza nativa: 

Os rios com barbas de avenca 
Traziam-lhe aos pés o cristal das águas 

claras. 

 
Agora eu tenho cidades 

Vestidas de azul; 

Eu que já tive malocas de todas as tribos, 
Eu que já tive mocambos no fundo das 

serras, 

Eu que possuía eldorados 

Onde reis mágicos besuntados de óleo 
Deitavam no solo 

Vestindo-se de ouro! 

Eu hoje tenho cidades 
Por todos os cantos do norte e do sul. 

 

Cidades que têm pelas ruas 

Colares de Lâmpadas e cachos de estrelas, 
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Como se fossem aquelas surpresas que os 

contadores de história improvisam 

Para espantar as crenças 
Nos contos de fadas; 

 

Meus portos são como  
Pedaços do mundo ancorados à Terra 

Trazendo a bandeira de todos os povos 

Na ponta dos mastros. 

As nuvens que ainda ontem 
Dançavam em torno da minha cabeça 

São hoje uma ronda encantada de ideias por 

cima 
Das torres que o fundador de cidades 

ergueu junto aos astros. 

 
Eu tenho cidades de todas as cores. 

Eu tenho povoados históricos. 

Por pontes e túneis, 

 
Fundei dias claros da face da terra, 

E trechos de noite no ventre da serra...” 

                       * 
                    *     * 

Assim falou o gigante, 

“com a fronte nas nuvens e os pés sobre o 

mar”.  
 

O VIADUTO 

 

Os sapos, que andavam batendo, 
Num ríspido e noturno bate-bate, 

Viram surgir certo dia um enorme esqueleto 

Riscado a compasso com lápis preto 
No dia escarlate: era o viaduto 

Com os pés sobre o chão em violento 

tropel, 

Que se estendera em linha reta no ar 
Para que bondes pintados de verde e 

amarelo pudessem passar. 

 
E os sapos fugiram, em bando 

Coaxando, coaxando, coaxando 

Onde estão eles agora? 
Estão martelando na forja canora 

Num rouco tan-tan que só acaba ao romper 

da manhã, 

O lindo viaduto de um sonho 
Que vai da terra às estrelas... 

 

 
 

 

 

 

  

Atividade nº 1 – Vamos caçar papagaios (1926) Cassiano Ricardo 

1) No poema Céu e Mar, o poeta compara o dia claro com um marinheiro todo vestido de 

branco e a noite a uma caravela escura na qual as estrelas são a tripulação, isto é, a noite 

carrega as estrelas. Contudo, o que o poeta quis dizer com o verso “Como era doída a 

dor da repetição”?  

2)  No poema Profecia, Cassiano Ricardo (1894-1974) faz referência à primeira missa no 

Brasil, realizada em 26 de abril de 1500, pelo capelão Frei Henrique de Coimbra, em 

Santa Cruz Cabrália, Bahia. O jequitibá é comparado ao capelão e a lua à hóstia. 

Considerando que o poema se chama “Profecia”, explique o significado dos versos: 

 E a terra nascia, 

À hora dos anhangás e dos assombros 

Sentiu, pela primeira vez, como uma enorme profecia, 
O Cruzeiro do Sul pesar-lhe sobre os ombros... 

 

3) Na Bíblia, os reis magos foram três nobres que visitaram o recém-nascido Jesus em 
Belém. No poema Reis Magos, o que simbolizam os três reis magos?  

 

4) De que se trata o poema Os cativos? Utilize versos e/ou estrofes do poema para 
justificar sua resposta 
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5) No poema Improviso, Cassiano Ricardo trata da expansão e ocupação do território 

brasileiro. Ele afirma em seus versos que no apito do trem de ferro há um grito de 

alvorada e tristeza, isto é, de alegria e sofrimento e também que “há em toda a terra um 
choro típico de criança: lágrimas amargas misturadas com esperança”. 

Sociologicamente, você concorda com essa visão do poeta sobre o povo brasileiro? 

Justifique sua resposta. 
 

6) No século XVI, o poeta português, Luís de Camões (1524-1579)  usou a imagem de um 

gigante para representar o Cabo da Boa Esperança (na África do Sul) no poema Os 

Lusíadas. No poema As cidades, Cassiano Ricardo usa a imagem do gigante para 
representar o Brasil continental. O gigante discursa sobre suas cidades e o progresso. a) 

A visão do gigante sobre o progresso é positiva ou negativa? Utilize versos e/ou estrofes 

para justificar sua resposta; b) Para você o progresso urbano e tecnológico é sempre 
positivo? Justifique sua resposta. 

 

Pistas para ajudar a responder algumas questões: 

 

a) O Cruzeiro do Sul ou Crux é uma constelação que não pode ser vista no hemisfério 

norte do nosso planeta. Esta constelação está representada nos quatro símbolos 

nacionais brasileiros: a bandeira nacional, no brasão de armas, no selo nacional e no 
hino nacional (“a imagem do Cruzeiro resplandece”). 

b) No século XVI, as viagens marítimas de Portugal ao Brasil duravam cerca de 40 

dias. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa (Portugal) em 9 
de março e só chegou a Santa Cruz Cabrália (Brasil) em 22 de abril. 

 

 

CANÇÕES DO EXÍLIO 

 

 A primeira Canção do Exílio foi escrita por Gonçalves Dias, em 1843, quando ele se 

encontrava em Lisboa com saudades do Brasil. Ela foi publicada em 1857. O poema exalta a 
pátria, e seus versos acabaram sendo parafraseados no Hino Nacional brasileiro: “Do que a terra 

mais garrida/Teus risonhos, lindos campos têm mais flores/Nossos bosques têm mais 

vida/Nossa vida, no teu seio, mais amores”.  
 Por sua vez, o  sabiá laranjeira (Turdus rufiventris), que aparece na Canção do Exílio, é 

considerado o animal símbolo do Brasil desde 3 de outubro de 2002, por meio de decreto do 

presidente Fernando Henrique Cardoso.  

A seguir está a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e outras que foram sendo 
compostas ao longo da história brasileira, que são um exemplo de intertextualidade, que vai 

desde a paródia à paráfrase. E esses exemplos servem para ilustrar a inscrição da identidade 

nacional na literatura.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



6 

 

■ Gonçalves Dias, 1846 ••••• 

CANÇÃO DO EXÍLIO 

 
              Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, 
               Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühen? 
                Kennst du es wohl? — Dahin, dahin! 
                Möcht ich... ziehn.  
 
        [Conheces o país onde florescem as laranjeiras?  
                Ardem na escura fronde os frutos de ouro...  
               Conhecê-lo? Para lá, para lá quisera eu ir!] 

                        Goethe (tradução de Manuel Bandeira) 

 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 
Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 

 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 
Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar — sozinho, à noite — 

Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 
Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 
               Coimbra, julho de 1843 

 

 
 

■ Casimiro de Abreu, 1859 ••••• 

CANÇÃO DO EXÍLIO  
 

Eu nasci além dos mares: 

Os meus lares, 

Meus amores ficam lá! 
― Onde canta nos retiros 

Seus suspiros, 

Suspiros o sabiá! 

 

Oh! Que céu, que terra aquela, 
Rica e bela 

Como o céu de claro anil! 

Que seiva, que luz, que galas, 
Não exalas, 

Não exalas, meu Brasil! 

 

Oh! Que saudades tamanhas 
Das montanhas, 

Daqueles campos natais! 

Que se mira, 
Que se mira nos cristais! 

 

Não amo a terra do exílio 
Sou bom filho, 

Quero a pátria, o meu país, 

Quero a terra das mangueiras 

E as palmeiras 
E as palmeiras tão gentis! 

 

Como a ave dos palmares 
Pelos ares 

Fugindo do caçador; 

Eu vivo longe do ninho; 

Sem carinho 
Sem carinho e sem amor! 

 

Debalde eu olho e procuro... 
Tudo escuro 

Só vejo em roda de mim! 

Falta a luz do lar paterno 
Doce e terno, 

Doce e terno para mim. 

 

Distante do solo amado 
― Desterrado ― 

a vida não é feliz. 

Nessa eterna primavera 
Quem me dera, 

Quem me dera o meu país! 

 
                Lisboa, 1855 

  

■ Osório Duque Estrada, 1909 ••••• 

HINO NACIONAL BRASILEIRO  

 

                                     (trecho) 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 
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■ Oswald de Andrade, 1925 ••••• 

CANTO DO REGRESSO À PÁTRIA 

 
Minha terra tem palmares 

onde gorjeia o mar 

Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 

 

Minha terra tem mais rosas 

E quase que mais amores 
Minha terra tem mais ouro 

Minha terra tem mais terra 

 
Ouro terra amor e rosas 

Eu quero tudo de lá 

Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 

 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte pra São Paulo 
Sem que veja a Rua 15 

E o progresso de São Paulo 

  
 

■ Murilo Mendes, 1930 ••••• 

CANÇÃO DO EXÍLIO 

 
Minha terra tem macieiras da Califórnia  

onde cantam gaturamos de Veneza.  

Os poetas da minha terra  
são pretos que vivem em torres de ametista,  

os sargentos do exército são monistas, 

cubistas,  
os filósofos são polacos vendendo a 

prestações.  

A gente não pode dormir  

com os oradores e os pernilongos.  
Os sururus em família têm por testemunha a 

                                            [ Gioconda.  

Eu morro sufocado  
em terra estrangeira.  

Nossas flores são mais bonitas  

nossas frutas mais gostosas  
mas custam cem mil réis a dúzia.  

 

Ai quem me dera chupar uma carambola de 

                                            [ verdade  
e ouvir um sabiá com certidão de idade!  

 

 
 

 

 

■ Carlos Drummond de Andrade, 1945 

••••• 

NOVA CANÇÃO DO EXÍLIO 

 

Um sabiá na  

palmeira, longe.  
 

Estas aves cantam  

um outro canto.  

 
O céu cintila  

sobre flores úmidas.  

Vozes na mata,  
e o maior amor.  

 

Só, na noite,  
seria feliz:  

um sabiá,  

na palmeira, longe.  

 
Onde tudo é belo  

e fantástico,  

só, na noite,  
seria feliz.  

(Um sabiá,  

na palmeira, longe.)  

 
Ainda um grito de vida e  

voltar  

para onde tudo é belo  
e fantástico:  

a palmeira, o sabiá,  

o longe.  
 

 

■ Mario Quintana, 1962 ••••• 

UMA CANÇÃO 

 

Minha terra não tem palmeiras... 

E em vez de um mero sabiá, 
Cantam aves invisíveis 

Nas palmeiras que não há. 

 
Minha terra tem relógios, 

Cada qual com sua hora 

Nos mais diversos instantes... 

Mas onde o instante de agora? 
 

Mas onde a palavra "onde"? 

Terra ingrata, ingrato filho, 
Sob os céus da minha terra 

Eu canto a Canção do Exílio! 
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■ José Paulo Paes, 1973 ••••• 

CANÇÃO DO EXÍLIO FACILITADA 

 

lá? 

ah! 
sabiá... 

papá... 

maná... 

sofá... 
sinhá... 

 

cá? 
bah! 

 

 ■ Cacaso, 1985 ••••• 
JOGOS FLORAIS  

 

Jogos Florais 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 já não vira vinha 

vira direto vinagre 

 
Jogos Florais II 

 

Minha terra tem palmares 
memória cala-te já 

Peço licença poética 

Belém capital Pará 

 

Bem, meus prezados senhores 

dado o avanço da hora 
errata e efeitos do vinho 

o poeta sai de fininho. 

 
(será mesmo com esses dois esses 

que se escreve paçarinho?) 

  

 
■ Ferreira Gullar, 2000 ••••• 

NOVA CANÇÃO DO EXÍLIO 

 
                                         Para Cláudia 

 

Minha amada tem palmeiras 
Onde cantam passarinhos 

e as aves que ali gorjeiam 

em seus seios fazem ninhos 

 
Ao brincarmos sós à noite 

nem me dou conta de mim: 

seu corpo branco na noite 
luze mais do que o jasmim 

 

Minha amada tem palmeiras 

tem regatos tem cascata 
e as aves que ali gorjeiam 

são como flautas de prata 

 
Não permita Deus que eu viva 

perdido noutros caminhos 

sem gozar das alegrias 
que se escondem em seus carinhos 

sem me perder nas palmeiras 

onde cantam os passarinhos 

 
 

 

 

2ª ATIVIDADE 

 

 

 Na seleção de poemas acima, pode-se perceber como em todos eles aparece o mesmo 

tema “saudade e exaltação da terra natal ou pátria”. A paródia aparece com o humor e sátira das 

imagens poéticas do poema original de Gonçalves Dias, bem como a paráfrase em que outros 

autores usam essas imagens de Gonçalves Dias para criar seus próprios poemas. 
 Desse modo, solicita-se que você crie sua própria versão da Canção do Exílio, atentando 

para o tema que é a saudade e a exaltação da pátria brasileira. Pode ser em forma de poema ou 

rap.  
  

Bom trabalho! 


