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Resumo 
 
Pessoa em Bethânia tem por tema a recriação dos versos de Caeiro no espetáculo 

Rosa dos Ventos – O Show Encantado, tendo por intérprete Maria Bethânia. O 

corpus é o “Poema VIII” de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, da obra 

O Guardador de Rebanhos (1911 – 1912), transformado em roteiro dramático-

musical e tornado performance no espetáculo Rosa dos Ventos. Reinterpretado por 

meio da voz, do corpo, da música e dos mais variados recursos cênicos, o poema de 

Fernando Pessoa ganha outra dimensão na passagem do texto a obra, na 

concepção de Paul Zumthor, isto é, de palavra escrita no livro a presença corporal, 

atualizando as virtualidades cênicas e vocais do enunciado poético. A pesquisa se 

propôs a responder a uma indagação chave sobre os fatores condutores da 

ressignificação do “Poema VIII” no espetáculo cênico, tendo por hipótese que entre 

poema e performance preservou-se a mesma evocação de um novo Menino Jesus, 

próximo, humano, simples e puro, descarnado da simbologia dogmática que a Igreja 

lhe impõe e, da mesma forma, reiterou-se o papel que poeta e intérprete assumem 

como uma espécie de “demiurgos” não de conceitos, mas de sensações. Por outro 

lado, o “Poema VIII” perde, no espetáculo, o seu aspecto dessacralizador, de alta 

voltagem critica e irônica dos dogmas da Igreja, tal qual o poema de Caeiro 

apresenta em sua versão original. Além dos conceitos de voz, performance, texto e 

obra de Paul Zumthor, o conceito de “persona”, a partir dos estudos sobre o ato 

performático de Renato Cohen, foi de extrema relevância para a análise da atuação 



 
 

dramático-vocal da intérprete Maria Bethânia. A análise comparativa entre o texto 

poético e sua passagem para obra performática pode constatar a validade da 

hipótese, de modo a enfatizar uma nova sacralização, agora da intérprete, investida 

de uma aura que a coloca na intimidade desse novo Menino Jesus  e o torna vivo, a 

cada vez que o espetáculo acontece, e, como num ritual, partilha-o com o público. 

 

Palavras-chave: Fernando Pessoa; Alberto Caeiro; Maria Bethânia; poesia; 

performance; persona. 
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Abstract 

 

The theme Pessoa by Bethânia is the recreation of Caeiro's verses from the 

performance Rosa dos Ventos- O Show Encantado (Compass Roses - The 

Enchanted Show), having Maria Bethânia as interpreter. The corpus is the "Poem 

VIII" from Alberto Caeiro, Fernando Pessoa's heteronym, extracted from the work O 

Guardador de Rebanhos (The Keeper of Sheep) (1911 - 1912), transformed into a 

dramatic-musical script, made as a performance during the Compass Rose show. 

Reinterpreted through voice, body, music and various scenic resources, the poem by 

Fernando Pessoa wins another dimension in the passage going from text to literary 

work, in the design of Paul Zumthor, actually, going from the written word in book to 

bodily presence, updating the virtual scenic and vocals from the preliminary poetic 

texts. The research aims to answer a key question about the factors that conduct to 

the redefinition of "Poem VIII" in scenic performance, with the hypothesis that 

between poem and performance was preserved the same evocation of a new baby 

Jesus, close, human, simple and pure, stripped of the dogmatic symbolism that the 

Church imposes to his image and, likewise, it reiterated the role that poet and 

performer assumed as a kind of "demiurge" not in concept, but in sensations. On the 

other hand, the "Poem VIII" had lost, in the performance, its desecrating aspect, the 

high and ironic critic level of dogmas' Church, like the Caeiro's poem presents in the 

original version. In addition to the concepts of voice, performance, text and work of 

Paul Zumthor, the concept of "persona", having as a starting point Renato Cohen' 



 
 

studies about the performative act, was extremely important for the analysis of the 

dramatic-vocal performance of the interpreter Maria Bethânia. The comparative 

analysis between the poetic text and the passage for its performative work can states 

the validity of the hypothesis, in order to emphasize a new sacralization, now by the 

interpreter, invested with an aura that puts her in the intimacy of this new baby Jesus 

making his alive, every time the show takes place, and, as a ritual, sharing him with 

the public. 

 

Keywords: Fernando Pessoa; Alberto Caeiro; Maria Bethânia; poetry; performance; 

persona 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. 

 Fernando Pessoa 

 

Nosso trabalho tem por tema a recriação dos versos de Caeiro no 

espetáculo Rosa dos Ventos – O Show Encantado, tendo por intérprete Maria 

Bethânia. O corpus é o “Poema VIII” de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando 

Pessoa, da obra O Guardador de Rebanhos (1911 – 1912), transformado em roteiro 

dramático-musical editado pelo ator, dramaturgo e diretor de teatro Fauzi Arap e 

tornado performance no espetáculo Rosa dos Ventos (1971).   

Reinterpretado por meio da voz, do corpo, da música e dos mais variados 

recursos cênicos, o poema de Fernando Pessoa ganha outra dimensão na 

passagem do texto à obra, na concepção de Paul Zumthor (2007), isto é, de palavra 

escrita no livro à presença corporal, atualizando as virtualidades cênicas e vocais do 

enunciado poético: 

 

Com efeito, nas formas poéticas transmitidas pela voz (ainda que elas 
tenham sido previamente compostas por escrito), a autonomia relativa do 
texto, em relação à obra, diminui muito: podemos supor que, no extremo, o 
efeito textual desapareceria e que todo o lugar da obra se investiria dos 
elementos performanciais, não textuais, como a pessoa e o jogo do 
intérprete, o auditório, as circunstâncias, o ambiente cultural e, em 
profundidade, as relações intersubjetivas, as relações entre a representação 
e o vivido. (ZUMTHOR, 2007, p.17-18) 

 

Em 1971, com um novo recurso estético criado por Fauzi Arap e Maria 

Bethânia, os versos de Fernando Pessoa, bem como os de outros poetas, foram 

transpostos para o palco, instaurando uma nova forma de se fazer shows musicais. 

Esse espetáculo tinha uma maneira muito própria de performatizar os versos e o 

canto integrados a recursos audiovisuais e cênicos que possibilitavam aos artistas 
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assumirem a voz de grandes poetas, tornando-se agentes cocriadores desse fazer 

poético. 

  Em Rosa dos Ventos, o “Poema VIII” de Alberto Caeiro é recortado e 

editado por Fauzi Arap que, por meio de escolhas pontuais, transforma-o em uma 

das referências principais do espetáculo. É ele o responsável pela interligação 

musical, pela transformação de passagens e temas, pela transição dos primeiro e 

segundo atos em uma nova espécie de dramaturgia como força mimética e 

reapresentativa de um novo corpo-poema nascente no todo do espetáculo.   

Desse modo, nosso primeiro problema foi o de recuperar e reconstruir o 

nosso corpus de pesquisa. Isto é, o roteiro integral do espetáculo Rosa dos Ventos 

para recortar nele, ao final do ato II, o “Poema VIII” de Caeiro em sua versão 

editada, já que as únicas gravações comerciais deste show não estão em sua 

versão original completa.   

O objetivo deste estudo, então, é o de refletir sobre a palavra poética 

como presença vocal e performática ao explorar novos suportes para o poema que 

não seja apenas os espaços consagrados do livro, o que, de certa forma, Mallarmé 

já prenunciava ao lançar as bases de uma “escrita icônica”, de “trânsito universal”: 

“creio que a literatura, retomada em sua fonte que é a Arte e a Ciência, nos 

fornecerá um teatro cujas representações serão o verdadeiro culto moderno [...].” 

(2010, p.193).  

Para o teórico e medievalista Paul Zumthor, a performance “é um saber 

que implica e comanda uma presença e uma conduta [...] comportando coordenadas 

espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em 

um corpo vivo” (2007, p.31) e nela distingue alguns elementos essenciais como o 

reconhecimento e  a reiterabilidade, 
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O reconhecimento não implica informação, mas, sim, a capacidade de dar 

à linguagem um caráter de ritual, coisa viva, singular e irrepetível: 

 
[...] a prática poética se situa no prolongamento de um esforço primordial 
para emancipar a linguagem de sua função comunicativa, vinculada ao 
tempo biológico, em prol de um outro tempo: que possui duração porque 
implica totalidade condensada num corpo vivo, no efêmero do aqui e agora. 
(ZUMTHOR, 2007, p.48) 
 

Segundo o teórico, uma coisa é a voz viva e outra é a voz representada 

nas diversas mediações, desde a escrita manuscrita à impressa, até as diversas 

tecnologias de comunicação nos dias atuais. As instâncias de performance vocal 

variam, porém, a voz não se deixou abater e hoje, paradoxalmente, depois de 

séculos de domínio da escrita, eis que a voz ressurge mais viva graças às 

mediações tecnológicas, cada vez mais em “tempo real”.  

Quando nos apoiamos na ideia de que Bethânia cumpre o papel de poeta 

levantando outra voz, ou seja, transformando palavras em corpos visíveis dentro de 

um espetáculo de performance dramático-musical, podemos vislumbrar a dimensão 

daquilo que poetas e intérpretes buscam quando criam e recriam: 

 

[...] Entre a revolução e a religião, a poesia é a outra voz. Sua voz é outra 
porque é a voz das paixões e das visões; é de outro mundo, é antiga e é de 
hoje mesmo, antiguidade sem datas. Poesia herética e cismática, poesia 
inocente e perversa, límpida e viscosa, aérea e subterrânea, poesia da 
capela e do bar da esquina, poesia ao alcance da mão e sempre de um 
mais alem que está aqui mesmo. Todos os poetas, nesses momentos 
longos ou curtos, repetidos ou isolados, em que são realmente poetas, 
ouvem a voz outra. Nada distingue o poeta dos outros homens e mulheres, 
salvo esses momentos – raros, embora freqüentes – em que, sendo ele 
mesmo é outro. (...) Plenitude e vacuidade, vôo e queda, entusiasmo e 
melancolia: poesia.(...) Todos poetas uniformizados ou em farrapos, poetas 
mulheres e poetas homens, poetas de todos os sexos e de nenhum, de 
todas as profissões, crenças, partidos e seitas, poetas vagabundos pelos 
quatro confins e poetas que  nunca saíram de sua cidade, seu bairro e seu 
quarto, todos ouviram não lá fora e sim dentro deles próprios (trovão, 
burburinho, jorro de água) a outra voz. Nunca a voz de ‘aqui e agora’, a 
moderna, sim a de lá, a outra, a do começo. (PAZ, 1993, p.140, 141) 
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A partir destes pressupostos, e diante das peculiaridades do “Poema 

VIII”, de Alberto Caeiro em Rosa dos Ventos, surge a seguinte indagação: quais são 

os fatores que indicam essa ressignificação? Quais aspectos os aproximam e quais 

os diferenciam? 

Nossa pesquisa se propõe a responder a esta questão por meio da 

analise entre o recorte do “Poema VIII” de Caeiro – inserido no contexto do palco – e 

o poema original. Com tal propósito e mediante a problemática levantada, temos 

duas hipóteses: 

 

1. A vocalização do “Poema VIII” no palco, performatizada por meio da 

voz, da gestualidade e da construção dramática da “persona” da 

intérprete Bethânia, resgata os fundamentos da poesia oral em 

termos de presentificação e reiterabilidade do ritual; 

 

2. A recriação do poema no palco mantém com o original a mesma 

evocação de um novo Menino Jesus, próximo, humano, simples e 

puro, descarnado da simbologia dogmática que a Igreja lhe impõe. 

Em simbiose, poeta e intérprete assumem o lugar de um novo 

sagrado que os torna uma espécie de “demiurgos” não de conceitos, 

mas de sensações. Por outro lado, o “Poema VIII” perde, no 

espetáculo, o seu aspecto dessacralizador, de alta voltagem critica e 

irônica dos dogmas da Igreja, tal qual o poema de Caeiro apresenta 

em sua versão original. 

 

Nesse sentido, a intérprete torna-se uma das forças condutoras de maior 

importância para o espetáculo, criando o que Cohen chama de “persona”: 

 

Como a figura do performer geralmente coincide com a do encenador, este 
trabalho de construção está integrado com as mídias utilizadas no 
espetáculo, que são as mais diversas possíveis: dança, vídeo, esculturas, 
instalações, slide, retro-projeção, holografia, neo, manequins, etc.  
O processo de criação tem um componente irracional na elaboração e outra 
racional na justaposição e colagem dos quadros que vão compor o 
espetáculo. Nesse momento o ator passa a funcionar como uma espécie de 
“totem”, carregador de signos.  
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Na performance geralmente se trabalha com persona e não personagens. A 
persona diz respeito a algo mais universal, arquetípico (ex.: o velho, o 
jovem, o urso, o diabo, a morte etc.). A personagem é mais referencial. (...) 
O trabalho do performer é de “levantar” sua persona. Isso geralmente se dá 
pela forma, de fora para dentro (a partir da postura, da energia, da 
roupagem desta persona). (...) a  persona surge no processo de criação e 
pode tomar qualquer rumo (ela surgiu de uma ideia, não de um texto 
préfixado, e tomou, “por acaso” o rumo (...)  (COHEN, 2011, p.106;107)  

 

Assim, fundamentando-nos em tal conceito de Cohen (2011) e, 

sobretudo, nas concepções sobre voz e performance do teórico Paul Zumthor (2017, 

2000, 1997), analisaremos a remontagem do “Poema VIII” no espetáculo Rosa dos 

Ventos como obra vocal e performática, cuja função e sentido mantém e, ao mesmo 

tempo, difere da mensagem crítico-irônica do poema de Caeiro. 

Para tanto, no Capítulo I – Performance. Literatura. Teatro -, 

apresentaremos a correlação entre o conceito nuclear de performance à luz do 

teórico Paul Zumthor (2017, 2000, 1997) - como uma arte em que corpo, voz , 

intérprete, contexto e ação atuam na instantaneidade do presente – e os de literatura 

e teatro, irmanados como ato voco-corporal, em nível da palavra e da encenação. 

Esse será o fundamento teórico condutor de nossa pesquisa. 

No Capitulo II - Alberto Caeiro e o Poema VIII: O Texto -, 

desenvolveremos uma análise do “Poema VIII” em dois momentos: no primeiro, 

focalizaremos alguns traços fundamentais da poética de Caeiro a partir de estudos 

críticos significativos; no segundo, ater-nos-emos ao “Poema VIII” especificamente, a 

fim de analisar a relação entre o poeta e o novo Menino Jesus que reconstrói em 

oposição àquele sacralizado pela Igreja. A partir desta referência do poema matriz, 

será possível perceber os deslocamentos de sentidos e a transformação do texto 

pessoano em obra no espetáculo Rosa dos Ventos. 

No Capitulo III - O Poema VIII em cena no espetáculo Rosa dos Ventos -, 

tomando como parâmetro a recontextualização dos fragmentos do “Poema VIII” de 
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Caeiro no roteiro do espetáculo Rosa dos Ventos, focalizaremos o trajeto feito por 

Fauzi Arap e pela intérprete Maria Bethânia na montagem dessa encenação do 

“Poema VIII”. Ainda nesse capitulo, baseados nos estudos de Paul Zumthor (2017, 

2000, 1997), refletiremos sobre as relações híbridas entre poesia, teatro, música e 

recursos audiovisuais que resultam na performance como linguagem - obra única e 

pessoal do artista, segundo os estudos do pesquisador Renato Cohen (2011). No 

mesmo Capítulo, destacamos no subitem Maria Bethânia – A Interprete do 

Desassossego o papel de Bethânia como “persona” e intérprete, catalizadora do 

processo de encenação no que se refere ao seu vínculo com a poesia oral e sua 

relação com o sagrado e a reiterabilidade do ritual. 

 Finalmente, nas Considerações Finais, retomaremos as reflexões 

anteriores, de modo a evidenciar o contexto performático-teatral como instância que 

faz da poesia vocalizada um novo espaço de ressignificação para o texto, 

revitalizando-o em novos suportes de produção. 

  Cabe ainda indicar que, para maior compreensão da nossa proposta, 

anexamos ao final: o “Poema VIII” de Caeiro em sua versão original, bem como o 

roteiro integral do espetáculo Rosa dos Ventos e o texto “Maria Bethânia e a 

Comenda da Ordem do Desassossego”; além de um DVD com o trecho do 

espetáculo Rosa dos Ventos que nos serviu de corpus e foi editado especialmente 

para integrar o corpo desta dissertação. 



 
 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE. LITERATURA. TEATRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda “literatura” não é fundamentalmente teatro? 
Paul Zumthor 
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1.1 Zumthor  e a literatura como encenação     

O vínculo entre poesia, canto e encenação, que está na raiz deste 

trabalho, traz necessariamente a cena performática para a reflexão sobre estes 

conceitos norteadores da investigação. 

Não menos importante do que a oralidade, poesia é verso para ser 

cantado, encenado, recitado; palavra que se diz e mostra-se em plenitude como os 

homens faziam desde o princípio, já que sua origem não se deu na folha em branco 

e sim da linguagem, da voz original. Perceber a linguagem poética como 

performance vocal exige mais do que a concentração de uma leitura silenciosa e 

transgride, desassossega e entrega-nos uma “poesia-corpo”, que nos convida a ser 

leitores performáticos também. 

Anterior à constituição do livro, para ser utilizado como um suporte de 

leitura, tem-se conhecimento de que a arte poética se difundia através de um meio 

que lhe dava garantias acerca de sua divulgação e fruição coletivas: este meio era a 

voz. Sabe-se que dos poemas heroicos e do teatro da Antiguidade greco-romana até 

a tradição trovadoresca, a leitura era constituída por um exercício criativo e de 

interpretação, que mantinha uma ligação íntima com a vocalização e a música, além 

de outros elementos que relacionavam o falar e o cantar.  

Nota-se que a própria atividade do “poeta” não poderia comportar uma 

diferenciação tão nítida entre a criação e a interpretação, entre interpretação que se 

faz muda ou aquela em que se pronuncia. A história do relacionamento entre a 

poesia e a canção, no que tange ao ponto de vista dos seus papéis em diversos 

contextos sociais, confunde-se com a própria gênese das duas artes. 

Com o aparecimento da imprensa e a partir da consolidação do livro como 

sendo uma forma de fixar e transmitir a criação literária em geral e a poética em 
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particular, surge, então, um aprofundamento da tendência de um processo de 

difusão entre as atividades que se davam, até o momento, em conjunto: leitura, fala 

e canto.  

Tal separação vai acompanhando o processo, característico da 

modernidade, de construir distinções mais rígidas entre poesia e canção, colocando-

as em campos artísticos específicos: sendo um o da literatura e outro o da música. O 

ato de recitar acaba por se tornar cada vez mais circunscrito, ao passo que a 

canção, especialmente no âmbito da música popular, passa a ganhar espaço no 

cotidiano de maneira muito mais acelerada, em vista das novas tecnologias que 

acabaram se difundindo entre o povo, dando destaque para o rádio e o fonógrafo. 

No livro Introdução à poesia oral, cuja 1ª. edição é de 1983, Zumthor 

analisa os complexos relacionamentos entre a voz e o corpo no contexto da poesia 

oral, marginalizada desde que literatura passou a se referir apenas à letra, ao texto 

escrito e impresso. 

  Já no prefácio, lança uma indagação acerca da falta de material sobre a 

ciência da voz, enfatizando a sua importância: 

 

Qualquer que seja o poder expressivo e simbólico do olhar, o registro do 
visível é desprovido desta espessura concreta da voz, da tactilidade do 
sopro, da urgência do respiro. Falta-lhe esta capacidade da palavra de, sem 
cessar, relançar o jogo do desejo por um objeto ausente, e presente, no 
entanto, no som das palavras.  
Por isso a linguagem é impensável sem a voz: os sistemas de comunicação 
não vocais são chamados às vezes de linguagem, figurativamente. Chamo 
aqui palavra a linguagem vocalizada, realizada fonicamente na emissão da 
voz. Ora, a voz ultrapassa a palavra. (ZUMTHOR, 1997, p.12-13) 

 

O autor também nos mostra que, por meio do canto, a voz pode se 

afirmar e reivindicar a totalidade de seu espaço, o que poderia justificar o motivo 

pelo qual as performances poéticas em todas as civilizações sempre associaram 

poesia e canto e, por isso, também, “no mundo de hoje a canção, apesar de uma 
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banalização pelo comércio, constitui a única verdadeira poesia de massa.” 

(ZUMTHOR, 1997, p.188). 

Esta contaminação entre a palavra poética e a performance da voz pelo 

canto e pela presença de um corpo – o do intérprete - em cena traz para primeiro 

plano o conceito de performance, que para Zumthor é: 

 

“pedra de toque” dessa rede relacional, no sentido de uma ação efetiva e 
complexa pela qual uma mensagem poética é percebida no aqui e agora de 
um ato que envolve, simultaneamente, locutor, destinatário e contexto ou 
circunstâncias espaço temporais. (ZUMTHOR, 2010, p. 31) 
 

Da oralidade primária até os dias atuais, podemos supor que ela tem 

manifestações simultâneas e não se encerra em si mesma, mas vai ganhando 

diferenciações de graus desiguais em sua manifestação tendo como limite a sua 

impermanência e imprecisão. Assim, a performance se estabelece como ação 

complexa na qual a mensagem poética assume o aqui e o agora, tendo a 

capacidade de redefinir um dos eixos fundamentais da comunicação social: o que 

une intérprete e autor e, neste sentido, o “jogo” estabelecido pela linguagem se torna 

pleno. 

No entanto, Zumthor (2010) reconhece, nessa ação performática, graus 

que vão do mais alto – aquele que implica a ação vocal direta entre o intérprete e o 

público, sem intervenção da escrita – até graus intermediários, nos quais ocorre a 

oralidade mista, em uma coexistência entre a palavra vocalizada e a escrita, ou 

ainda a mediatizada por meio de recursos audiovisuais das novas tecnologias de 

gravação, exibição e reprodução. Semelhantemente ao livro, esses recursos de 

mediatização permitem uma repetição indefinida, diferente de uma pura 

performance-espetáculo que é única e diferente a cada vez, aproximando-se assim 

dos ritos coletivos da cultura de massa. 
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Por fim, a performance em seu grau zero está na escrita. Porém, a escrita 

poética é aquela que pode resgatar essa voz potencial por meio da escrita 

caligráfica que Zumthor assim define: 

 

[...] Na leitura, em compensação, a ação visual se orienta de vez para a 
decifração de um código gráfico, não para a observação de objetos 
circundantes. Para todo indivíduo alfabetizado tendo adquirido o hábito de 
ler, a relação entre o significante (a letra) e o significado (o que essas três, 
quatro ou dez letras juntas querem dizer) é interiorizada, não transita mais 
pelo objeto. Você lê o que os caracteres traçados escreveram sobre a 
página, e feito isto, passa diretamente à noção correspondente. A relação 
integrada se torna imediata entre o perceptível e o mental.  
Essa imediatez foi sentida e explorada por todas as civilizações da escrita 
que cada uma à sua maneira (segundo a plasticidade de seu sistema 
gráfico), procurou compensar. Daí a formação de caligrafias, fenômeno 
universal, como um esforço último para reintegrar a leitura dno esquema da 
performance, fazer dela uma ação perfomancial. O que é, com efeito, 
caligrafar? É recriar um objeto de forma que o olho não somente leia, mas 
olhe; É encontrar, na visão de leitura, o olhar e as sensações múltiplas que 
se ligam a seu exercício. (...) O olho percebe uma frase graficamente 
contorcida em forma de rosa: simultaneamente ele olha a flor e lê a frase. A 
percepção do texto se desdobra. Da maneira mais banal, a maior parte dos 
poetas hoje, imprime seus poemas distribuindo na página espaços vazios e 
palavras em uma ordem que é significativa, pois cria um ritmo visual, 
transformando o poema em um objeto. A leitura se enriquece com toda a 
profundeza do olhar. 
(ZUMTHOR, 2007, p.72-73) 

 

Uma escrita que integra todos os sentidos aponta para a sua presença 

corporal de palavra-coisa, como diz Sartre, e de signo-de, como diz Pignatari. Isto é, 

uma palavra que não representa ou substitui outro diferente de si, mas é aquilo 

mesmo que diz, de modo que nomear é ser.  

A performance, desta forma, também ocorre na leitura silenciosa do 

poético, que invoca a presença da voz por meio do imaginário e da leitura em alto e 

bom som, na qual se pode ouvir a própria voz, sentindo como se em nosso ouvido 

viesse falar-cantar um trovador medieval ou mesmo um ator de monólogo, contudo, 

o trovador-ator somos nós mesmos: 

 

o corpo, pela audição está presente em si mesmo, uma presença não 
somente espacial, mas íntima. Ouvindo-me, eu me autocomunico. Minha 
voz ouvida revela-me a mim mesmo, não menos – embora de uma maneira 
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diferente – que ao outro. Ora, a leitura do texto poético é escuta de uma 
voz. O leitor, nessa e por essa escuta, refaz em corpo e em espírito o 
percurso traçado pela voz do poeta: silêncio anterior até o objeto que lhe é 
dado, aqui, sobre a página. (ZUMTHOR, 2007, p.87)  

 

É neste sentido que o deslocamento de um texto em registro escrito para 

outro em registro vocal, como ocorrerá em nosso estudo, traz para reflexão outra 

correlação conceitual significativa entre texto e obra: o primeiro implicando aquilo 

que está sob a forma de escrita, ainda que caligráfica ao se tratar do texto poético; e 

obra, o texto plenamente realizado em termos de atualização de uma voz potencial 

em ato performático que deve envolver o corpo e a voz do intérprete na 

reiterabilidade de um ritual que acontece no jogo entre intérprete e plateia. 

Não se pode, porém, reduzir a oralidade, na concepção zumthoriana, 

apenas à palavra vocalizada e ouvida, mas também à ação gestual: 

 

A oralidade implica tudo o que em nós, se endereça ao outro: seja um gesto 
mudo, um olhar. [...] Os movimentos do corpo são assim integrados a uma 
poética. Empiricamente constata-se (tanto na perspectiva de uma longa 
tradição quanto nas dos modos sucessivos) a admirável permanência da 
associação entre o gesto e o enunciado: o modelo gestual faz parte da 
“competência” do intérprete e se projeta na performance. (ZUNTHOR, 1997, 
p.203) 

 

Na performance, a atuação gestual-corporal do intérprete é fonte de 

sentido e deve ser, portanto, entendida como signo dentro de um campo relacional 

que envolve a voz, a palavra, o corpo e o contexto da situação encenada que apela 

também para o estabelecimento de um contato mais íntimo e corporal com o público. 

Assim: 

 

A performance poética pode suspender intencionalmente este 
encadeamento, e admitir como pertinente apenas o gesto do rosto ou do 
braço, ou alguma dança não expressiva. A vocalização poética, como já 
assinalei, às vezes confere uma função ao silêncio: assim a gestualidade 
pode integrar, de maneira significativa, “gestos zero”. (1997, p. 207) 
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Importante, também, é destacar aqui os limites entre o autor e o intérprete 

no âmbito de uma performance vocal, como é o caso de um contador e/ou cantador, 

seja no contexto da narração de uma história, seja na vocalização de um poema 

nascido na escrita, como é o caso do corpus deste trabalho: 

 

O intérprete (mesmo que simples leitor público) é uma presença. É, em face 
de um auditório concreto, o ‘elocutor concreto’ de que falam os pragmatistas 
de hoje; é o ‘autor empírico’ de um texto cujo autor implícito, no instante 
presente, pouco importa, visto que a letra desse texto não é mais letra 
apenas, é o jogo de um indivíduo particular, incomparável. (ZUMTHOR, 
1993, p. 71). 

  

O intérprete é, desta forma, aquele a quem se credita a autoria deste 

novo texto, agora feito obra em situação de performance viva, na qual  subjaz a 

possibilidade de uma raiz teatral, levando Zumthor a se questionar se “toda literatura 

não seria fundamentalmente teatro”: 

 

[...] o modelo teatral, em nossa cultura representa toda poesia, na própria 
complexidade de sua prática. Há séculos, com efeito, o texto teatral procede 
de uma escritura, enquanto sua transmissão requer a voz, o gesto e o 
cenário; e sua percepção, escuta, visão e identificação das circunstâncias. 
Escrito, o texto é fixado, mas a interpretação permanece entregue à 
iniciativa do diretor e, mais ainda, à liberdade controlada dos atores, de 
sorte que sua variação se manifesta, em última análise, pela maneira como 
é levado em conta por um corpo individual. Assistir a uma representação 
teatral emblematiza, assim, aquilo ao que tende – o que é potencialmente – 
todo ato de leitura. É no ruído da arquipalavra teatral que se desenrola esse 
ato, quaisquer que sejam os condicionamentos culturais. (2007, p.61-62) 

 

De acordo com o autor, a leitura possui o anseio de fazer o 

restabelecimento da unidade, que se faz presente por meio da combinatória entre 

corpo, voz e texto, tomando como ponto de partida movimentos e rituais pessoais de 

leitura. A diferenciação entre o momento da leitura e o momento em que se está 

assistindo a uma peça teatral se mede por meio do grau de intensidade no que se 

sente com relação às presenças físicas.  
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Da mesma forma, na escrita poética, é a palavra em presença não 

apenas simbólica, mas caligráfica. Isto é, como corpo significante a um só tempo 

vocal, gestual e visual, que projeta um sentido de performance  que se atualiza no 

momento em que o texto se transforma em obra, no aqui e agora de uma presença 

que o leitor-performer experimenta, seja na leitura silenciosa, seja na efetiva 

recriação como intérprete de uma cena performática. É um corpo que se constrói em 

virtualidade projetiva por meio da interação entre a escrita caligráfica e o receptor 

que, mesmo quando realiza uma leitura silenciosa, projeta, por meio da imaginação, 

uma presença que ultrapassa as fronteiras do texto escrito, deslocando-o na direção 

da obra performática, de modo a revitalizar o poder da voz inscrita na pele da escrita 

poético-caligráfica.  

Tal capacidade performática do poético, qualquer que se seja sua 

atualização (literatura, dança, teatro, computador, canto, cinema, vídeo etc.), faz-se 

presente desde as raízes de seu nascimento, acompanhando a história do homem.  

 

 

1.2 A arte da performance e o performer 

 

Segundo estudos já referidos de Paul Zumthor (2017, 2000, 1997), 

aliados aos de Renato Cohen, em Performance como linguagem (2011), a definição 

de performance se dá em ampla escala no sentido de compreendermos o que ela é 

em si e do que nela e dela pode desabrochar.  

Para Cohen (2011), a performance é, acima de qualquer coisa, uma 

expressão cênica que passa pela conhecida body art em que o artista é sujeito e 

objeto de sua arte. Ou seja, o artista é o atuante, agindo como performer. 
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Existe uma linguagem hibrida na performance, que se coloca no limite das 

artes plásticas e das artes cênicas, guardando características da primeira enquanto 

origem e da segunda enquanto finalidade.(COHEN, 2011, p.30)  

Antes mesmo das questões técnicas, é uma forma de ver e fazer arte em 

uma aproximação íntima com a vida, de forma a criar um espaço híbrido entre o 

espontâneo do improviso e a construção de uma representação cênica. Essa busca 

também procura resgatar a característica ritual da arte, tirando-a de “espaços 

mortos” e colocando-a numa posição “viva”, modificadora, que a ressignifique de 

algum modo.  

Segundo Cohen, em seu livro Performance como Linguagem (2011), o 

termo “performance” surgiu no início do século XX , junto ao modernismo, o que, ao 

longo das décadas, por diversas maneiras e países, propiciou seu desenvolvimento 

em plenitude. Porém, antropologicamente falando, pode-se considerar o nascimento 

da performance já nos primeiros ritos tribais, nas celebrações dionisíacas da 

antiguidade greco-romana, nos cantos dos trovadores medievais, culminando nos 

cabarés da modernidade. 

Se traçarmos uma linha cronológica e organizada por acontecimentos, 

podemos traçar de forma resumida o que houve de mais significativo para o 

desenvolvimento e caracterização da performance, desde o modernismo até os 

tempos contemporâneos, na seguinte ordem: 

Na década de 1910, com o advento do movimento futurista italiano, 

Marinetti desenvolve o que seria o Manifesto Italiano, partilhando seus ideais e 

objetivos com pintores, músicos, poetas e uma diversidade de artistas de diferentes 

campos de atuação. Nesses eventos, chamados de seratas, lia-se poesia, 

manifestos e quase sempre, por não serem nada convencionais, essas 
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apresentações acabavam gerando polêmica e até brigas, violência e pancadarias. 

Estes eventos se proliferaram por toda a Europa, especialmente repercutindo na 

França e na Rússia, onde Maiakovski liderou de maneira revolucionária o 

movimento. 

No ano de 1916, artistas europeus fugidos da guerra chegam até a suíça, 

onde, em Zurique, com a abertura do Cabaret Voltaire, dão inicio ao movimento 

Dadaísta. No curto período de existência do Cabaret quase todas as possibilidades 

de experimentações artísticas foram realizadas por lá, trazendo o encontro de 

grandes artistas que sedimentariam as ideias das décadas vindouras, entre eles, 

Kandinsky, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Rudolf Von Laban, Jean Arp e 

Blaise Cendras, dentre outros. 

No ano de 1917, duas estreias importantes em Paris modificaram de 

forma revolucionária os conceitos pré-estabelecidos de dança e encenação. Uma foi 

Parade, de Jean Cocteau, e a outra, Lês Mamelles de Tirésias, de Apollinaire, que 

causaram polêmica e protesto por parte do público. Vale ressaltar que juntamente a 

esses espetáculos, houve também o lançamento da revista Littérature por André 

Breton, Paul Elourd, Philippe Soupault e Louis Aragon, que seria a base para o 

movimento surrealista. Isso faz com que o teatro realista sofra alterações 

significativas e inovações cênicas são colocadas à prova como personagens-cenário 

fantásticos, peças sem textos dramatúrgicos e assim por diante. Estes conceitos 

artísticos e ideológicos do surrealismo dos anos 20 influenciaram o que viríamos a 

conhecer por happenings nos anos 60.  

É interessante ressaltar que junto ao movimento surrealista de forma 

paralela, a Bauhaus alemã desenvolveu importantes experiências artísticas, 

principalmente no que abrange as artes cênicas, que visavam agregar arte e 
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tecnologia. A Bauhaus foi uma das primeiras escolas de arte a realizar workshops, 

debates e reflexões sobre performance. Porém, em 1933, com o Nazismo, a 

instituição fica fechada encerrando na Europa o que se tinha conquistado até então 

acerca da performance. 

A partir daí, a performance em suas variadas expressões migra para a 

América dando continuidade ao que foi iniciado em Bauhaus, surgindo, assim, dois 

destaques importantes: John Cage, que fundiu os conceitos orientais e ocidentais 

nas suas performances musicais, acrescentando ruídos, silêncios e a não 

previsibilidade e Mercier Philip Cunningham, mais conhecido como Merce 

Cunningham, que propunha uma dança descompassada, fora do ritmo melódico e 

sem coreografia demarcada, o que possibilitou uma nova perspectiva para a dança 

moderna. Daí em diante, passando por Nova Iorque e proliferando por outros locais, 

vários artistas, a partir de 1959, nomeiam suas produções artísticas com um novo 

conceito: o de happening. 

Happening, segundo Cohen (2011), pode ser traduzido como 

acontecimento presente, ocorrência do instante, um evento. Ele conjuga diversas 

manifestações de arte, incluindo mídias, artes plásticas, teatro, art-collage, música, 

dança, dentre outras, culminando na contracultura dos anos 60 marcada por uma 

vasta produção que visava instalar uma arte de multilinguagens. 

Apesar do happening funcionar como “uma vanguarda catalisadora”, é 

nas artes plásticas que, segundo Cohen (2011, p. 44; 45),  irá aparecer um elo 

apontando  para a performance dos anos 70/80 conceituada primeiramente como 

action paintig, que propunha ao artista ser sujeito e objeto de sua obra ganhando 

ainda mais importância sua movimentação em cena, ou seja, em sua performance 
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(corpo-instrumento, interação com espaço-tempo e interação com o público) o que 

logo em seguida abriu caminhos para a  body art. 

Ainda na década de 70, começam a aparecer experiências artísticas mais 

complexas com a apropriação de novas tecnologias e, então, nasceu o que os 

americanos denominaram performance art. Desse ponto em diante, a performance 

passou a ser basicamente uma arte de experimentação, como nos mostra Cohen, 

acrescentando que: 

 

Ideologicamente falando, existe uma identificação com o anarquismo que 
resgata a liberdade na criação, esta força motriz da arte. [...] O artista lida 
com a transgressão, desobstruindo os impedimentos e interdições que a 
realidade coloca. (2011, p.45) 

 

Por ser uma arte de intervenção modificadora, que visa uma 

transformação no receptor, a performance não é, em essência, uma arte de fruição, 

nem se propõe a ser exclusivamente estética, muito embora saibamos que ela se 

utiliza de recursos cada vez mais elaborados para conseguir intensificar a 

significação da mensagem e o efeito sobre o público. 

De acordo com Schechner, em seu livro Performance Studies – An 

Introduction (2002), a performance aproxima-se da política do corpo, sendo uma 

maneira de  politização de um corpo cultural que permeia comportamentos e 

identidades, além de  se constituir como um dispositivo metodológico que implica 

uma nova maneira de conhecimento: 

 

Tratar qualquer objeto, obra ou produto como performance – uma pintura, 
um romance, um sapato, ou qualquer outra coisa – significa investigar o que 
esta coisa faz, como interage com outros objetos e seres, e como se 
relaciona com outros objetos e seres. Performances existem apenas como 
ações, interações e relacionamentos. (SCHECHNER, 2002, p.28) 

 



32 
 

Assim, o conceito de performance precisa ser aqui ampliado e envolver 

tudo o que se relacionar com a noção de recepção, em confluência com todos os 

fatores que são orientados para um tipo de percepção sensorial, que Paul Zumthor 

(2017, 2000, 1997) denomina de “um engajamento do corpo”. A performance traz 

também para primeiro plano as relações entre corpo, memória e esquecimento em 

função da efemeridade do ato performático cujo significado só se atualiza no 

presente. 

Esta é também a perspectiva do teórico e performer Guillermo Gómez-

Peña em seu livro Ethno-Techno – Writings on Performance, Activism and Pedagogy 

(2005), no qual considera o corpo como princípio fundador do texto performático, 

espaço privilegiado para as crônicas do dia-a-dia. De acordo com o autor, o corpo se 

mostra como um tipo de território ocupado que tem a capacidade de detonar as 

questões ideológicas e políticas, que estão de acordo com as vivências de 

experiências de fronteira, marcas da cultura contemporânea. Com o corpo 

transformado em crônica, o performer faz de sua atuação uma espécie de relato de 

seu tempo presente, repropondo outro tipo de narratividade. 

Zumthor partilha, de certa forma, dessa visão ao vincular o 

desdobramento do performer no corpo do público/receptor por meio de um texto que 

vai recebendo corporeidade em função do gesto do espetáculo: 

 

Tratando-se da presença corporal do leitor de “literatura”, interrogo-me 
sobre o funcionamento, as modalidades e o efeito (em nível individual) das 
transmissões orais da poesia. Considero, com efeito, a voz, não somente 
nela mesma, mas (ainda mais) em sua qualidade de emanação do corpo e 
que, sonoramente, o representa de forma plena. (1993, p.27) 
 

 

Este posicionamento de Zumthor, diferentemente de Cohen (2011) e 

Gomes-Peña (2005), vincula-se à ideia de elocução performativa, o que faz com que 
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possamos pensar a literatura como um discurso performático na medida em que se 

materializa em acontecimento no ato de passagem do texto à obra. 

Por mais que exista uma “forma” na performance, ela não se apresenta 

de maneira fixa ou estável, e sim por conta de um dinamismo formalizado, ou, 

conforme indica Zumthor (1993), uma “forma-força”. Tal questão dá permissão para 

que se possa retomar a ideia de performance como processo e, partindo dos 

diálogos entre a literatura e outras formas de arte, propor novas bases para o seu 

estudo. 

 A fim de que o discurso de um texto possa produzir sentido, por meio 

do gesto interpretativo, há necessidade de se fazer o cruzamento entre as palavras. 

Elas apresentam uma existência densa, havendo a demanda de uma intervenção 

corporal a fim de que seja possível proceder à leitura de um texto: um corpo a corpo 

com o mundo. Assim, as palavras adquirem status performático e a leitura é 

convertida em prática em que o leitor/performer atua em conjunto como 

autor/performer. 

 

 

1.3 O espetáculo-ritual: acontecimento presente e persona 

 

Talvez a marca mais forte que vá caracterizar, na atuação, o performer 

como alguém distinto do ator-intérprete é a capacidade de condução do espetáculo-

ritual, valorizando a arte que está acontecendo ao vivo, no instante presente em que 

acontece.  

Se no dia-a-dia, os nossos pensamentos nos levam ao passado ou ao 

futuro trazendo lembranças, “recordando situações ou propagando outras”, o palco 
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acaba sendo um momento onde isso não pode acontecer, pois a plateia está à 

frente do performer – o que o “traz” para o momento – e nesse sentido ele tem que 

estar absolutamente concentrado no que está fazendo.  

A performance é uma linguagem de interface dentro do universo da 

expressão cênica e, nesse caminho, funciona como arte de fronteira por meio da 

experimentação e da pesquisa de linguagem, de modo a redefinir conceitos 

estruturais da cena como: a relação entre representação-não representação; ator-

pessoa; intencionalidade-espontaneidade; tempo-espaço; atuação sobre o  

expectador. 

 Cohen (2011) aponta em seus estudos que nas artes cênicas, em 

especial, por mais que esta representação possa ser previsível, poderemos ouvir a 

respiração dos atores, visualizando seu suor. Enfim, presenciando e sentindo a 

energia que deles emana. Se ainda contarmos com a possibilidade sempre presente 

do “acidente” imprevisível - alguém tropeçar ou cair em cena, um ator esquecer sua 

fala ou modificar o texto, fazer uma marcação errada, dentre tantas outras situações 

possíveis - no aqui-agora do espetáculo, temos como efeito a maior intensidade de 

“índices de vida” no teatro se comparado com o cinema, por exemplo.  

Essa exigência do aqui-agora de uma performance teatral, na qual a 

reiterabilidade traz para cena o irrepetível do momento presente que se faz diferente 

e único a cada vez, vai lhe conferir uma propriedade de ritual, que se assemelha às 

antigas celebrações religiosas do homem primitivo. A reiterabilidade traz sempre a 

presença, outra vez, de uma situação primordial pela reatualização que o rito 

proporciona. 

Desse modo, nas artes cênicas, a relação com o tempo é complexa 

porque, por um lado, temos uma cena que se desmancha, que não volta mais tal 
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qual foi no momento em que se atualizou e, por outro, se voltarmos ao teatro no dia 

seguinte, teremos a repetição do mesmo espetáculo. No entanto, essa aparente 

contradição poderia ser expressa em termos de uma reapresentação, no sentido de 

tornar de novo presente, o que confere um caráter ritualístico ao ato performático.  

No que tange ao âmbito da performance, Cohen (2011) aponta ainda um 

elemento que será fundamental para a análise de nosso corpus que é a construção 

da persona, distante da personagem representada por um ator.  

O termo latino persona significa “máscara” e se relaciona com a produção 

cênica desde a Antiguidade. Segundo Patrice Pavis, “no teatro grego, a persona é a 

máscara e o ator se diferencia claramente de seu personagem, pois é apenas o seu 

executante e não a sua encarnação.” (PAVIS, 2008, p.335). 

Já para Cohen (2011) o termo persona designa a forma como um artista-

performer se posiciona durante a ação performática, partindo da ideia de que estará 

realizando uma remontagem de partes de si mesmo e da forma como vê o mundo, 

posicionando-se como persona e não como personagem ou ator que represente 

outro diferente dele. 

A persona diz respeito a algo universal, arquetípico (exemplo: o velho, o 

jovem, o urso, o diabo, a morte etc.), que implica uma espécie de “galeria de 

personagens-símbolos”, enquanto que a personagem é mais referencial. Assim, 

compreendemos que o trabalho do performer será o de levantar sua persona, 

enquanto que o do ator será o de levantar a sua personagem. 

Note-se, ainda, que no teatro da Antiguidade, a persona ou máscara, 

referia-se a um elemento físico que fazia a separação ente o “eu” do ator da 

personagem que ele estivesse representando. De acordo com Cohen (2011), porém, 

o mesmo termo persona pode apresentar uma dupla função, pois, ao mesmo tempo 
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em que faz a separação entre o artista e a construção criada ficticiamente (a 

personagem), coloca-se em situação de representar algo criado com base em seu 

próprio contexto pessoal. Sendo assim: 

 

O performer enquanto atua se polariza entre os papeis de ator e a 
“máscara” da personagem. A questão é que o papel do ator também é uma 
máscara e é importante clarificar-se essa noção; quando o performer está 
em cena, ele está compondo algo, ele está trabalhando sobre sua “máscara 
ritual” que é diferente de sua pessoa no dia-a-dia. (COHEN, 2011, p.54) 

 

Os movimentos dentro da cena fazem com que o performer se encontre 

diante da necessidade de fazer a condução do ritual-espetáculo e “prender” o 

público, distanciando-se das convenções do teatro ilusionista. 

Considerando a expressão artística performance, o trabalho adquire um 

caráter muito mais individual por ser a expressão de um artista que verticaliza o 

processo de criação, possibilitando a exposição de sua experiência de mundo e, a 

partir desse momento, cria seu “texto”, roteirizando a sua maneira própria de atuar, 

de modo que “a partir disso, o performer vai desenvolver e mostrar suas habilidades 

pessoais, sua idiossincrasia. É a criação de um vocabulário próprio.” (COHEN, 2011, 

p.103) 

O trabalho de levantamento da persona ocorre por meio da elaboração de 

uma forma em dupla direção: de fora (o estímulo de uma ideia, um texto prefixado, 

etc) para dentro (a postura, a energia, a roupagem desta persona). Esse fato 

determina que as personas não sejam realistas, por mais que exista nelas uma 

energia própria. 

 Cabe ainda destacar duas maneiras distintas de conceber uma 

performance na concepção de Cohen (2011): a relação estética e a mítica. Na 

relação estética persiste um distanciamento entre o sujeito (o ator) e o objeto (a 

personagem representada); o atuante está consciente de que “representa” a 
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personagem, mas não “é” a personagem; na relação mítica, ao contrário, ocorre a 

fusão entre o sujeito e o objeto, de modo que intérprete e expectador se integram ao 

ato performático e este último assume ser participante do rito e não mero assistente. 

Podemos dizer, então, que na relação estética existe uma representação 

do real e na relação mítica uma vivencia do real. Mas é claro que sabemos não 

existir uma relação somente estética e distanciada, nem totalmente mítica e inserida. 

O modelo estético está intimamente ligado à corrente mais difundida do que se 

compreende como expressão cênica e, mais particularmente, com o teatro em si.  

A hibridização, que caracteriza a arte da performance, instaura, segundo 

Glusberg (2011), uma verdadeira intra-semiose, considerando que as relações irão 

ser estabelecidas entre signos múltiplos. Até mesmo o performer assume posições 

duplas de intérprete e de expectador uma vez que observa sua própria produção e 

passa a ocupar o papel ambivalente de protagonista e de receptor do enunciado.  

Assim, o homem, o corpo e o tempo presente apresentam-se como os 

verdadeiros protagonistas de tal tipo de representação em que cada elemento tem 

um papel de manifestação ativa. Nem sequer o público é elemento passivo em uma 

situação de performance. 

É desta forma que Maria Bethânia, a intérprete conhecida no Brasil e no 

exterior por seus espetáculos altamente dramatizados e performáticos, que 

passeiam entre canções, textos e versos, traz para cena a emergência da palavra 

poética entre letra e voz, conforme analisaremos nos capítulos que seguem.  
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2.1. A poética de Caeiro 

 

Sobre Alberto Caeiro, que foi o mestre de todos os outros heterônimos de 

Fernando Pessoa e sobre sua aparição/criação, o próprio Pessoa revela: 

 

[...] foi em 8 de março de 1914 – acerquei-me de uma cômoda alta e, 
tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que 
posso.  E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja 
natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca 
poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o 
que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim a quem dei desde logo 
o nome de Alberto Caeiro. [...] Aparecera em mim o meu mestre. [...] Parece 
que tudo se passou independentemente de mim. [...] Eu vejo diante de mim, 
no espaço incolor,  mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, 
Ricardo Reis e Álvaro de Campos. [...] Alberto Caeiro nasceu em 1889 e 
morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no 
campo. Não teve profissão, nem educação quase alguma. [...] Caeiro era de 
estatura média, e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso), não 
parecia tão frágil quanto era. [...] Cara rapada, todos – o Caeiro louro sem 
cor, olhos azuis; [...] – Caeiro como disse, não teve mais educação que 
quase nenhuma - só instrução primária; morreram-lhe cedo pai e mãe e 
deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com 
uma tia velha, tia-avó [...]  (PESSOA, 1976, p.96) 

 

No espólio de Fernando Pessoa, no documento 14C-26 do envelope 

“Apreciações Literárias”, guardado na Biblioteca Nacional de Lisboa e escrito pelo 

próprio Pessoa, lê-se:  

 

De Caeiro porém nasceu tudo. Nelle o futuro stá todo como a árvore na 
semente. Nelle saúdo pois, antecipado os posteriores (o recurso do 
paganismo, o regresso dos deuses). Alegrai-vos  todos quantos gemeis nas 
prisões e nas cellas. O grande Pan renasceu!  

 

Caeiro, o Mestre, é apresentado por Pessoa e também por seus 

heterônimos como o libertador, uma espécie de salvador, que vem trazer a beatitude 

aos homens. Para ele, o que importa é a recusa do signo e da linguagem enquanto 

representantes do real, em busca de uma escritura nova, como nos esclarece 
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Fernando Segolin, em seu livro Fernando Pessoa – Poesia, Transgressão, Utopia,  

ao se referir ao Poema VIII:  

 

Assim, a poesia natural de Caeiro não se reduz a uma descoberta e 
exaltação da Natureza, mas é em todos os seus níveis uma proclamação 
anti-poética, anti-sígnica, na medida em que nega a capacidade 
representativa de qualquer manifestação simbólica; anti-humana, na medida 
em que desistoriciza o homem, considerando-o apenas como mais um 
componente do mundo natural; e anti-ideológica, com aspirações a - 
ideológicas, uma vez que rejeita, por estar inevitavelmente comprometida 
com um pensamento ou uma língua, qualquer imagem ou concepção 
individual ou coletiva da realidade. (...) Em face da incapacidade que a 
linguagem demonstra ter de representar efetivamente o real, ao contrário do 
que o fazem crer os discursos correntes, o caminho que resta é o da 
dessacralização dos ditos discursos, na tentativa de encontrar uma escritura 
nova, capaz de captar a realidade e sua concretude e de nos ajudar a lê-la. 
O conhecido poema VIII de “O Guardador de rebanhos”, texto 
dessacralizador por excelência, empenhado aparentemente em apenas 
construir uma nova imagem do Cristo criança – em oposição à imagem 
doméstico-sentimental que a tradição nos legou – é o mais claro exemplo 
desta índole iconoclasta do discurso caeiriano, que busca tudo conduzir 
para a verdade única do objeto exterior e sem signo. (SEGOLIN, 1992,p.47-
50)                                                                                                                                         

 

Este foi o sonho utópico de Caeiro, que busca uma poesia, uma escritura 

que deseja ser corpo, presentificação mais do que representação, uma poesia nova, 

capaz de gerar a sensação pura e verdadeira em si, transformada em poesia. Nesse 

sentido, é uma espécie de antipoeta, porque busca ser um puro observador que 

tenta pensar para não pensar. O que sente não vem dele, de seu mundo interior, 

mas, sim, do outro que é alvo de observação. Seus escritos são, assim, uma 

tentativa paradoxal de, pelo pensamento, buscar o não-pensamento, indo na 

contramão da tradição lírica.  

Quando se refere a Caeiro, Pessoa afirma que ele, por pura e inesperada 

inspiração, assumia em sua escrita a simplicidade de poucos recursos linguísticos, 

adequada a um homem do campo, além de um paganismo natural. Este paganismo, 

conforme definição do próprio Pessoa, acometia-lhe não por ser ateu, mas por 
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acreditar na presença das coisas apenas como presença , assumindo-se como um 

poeta materialista.  

Caeiro é o próprio paganismo que se manifesta na fé absoluta, no real 

sem máscaras, as coisas são porque são; não há o que pensar: “saber olhar as 

coisas sem pensar”, como ele mesmo escreve.   

 

 [...] Os discípulos de Caeiro são, como é sabido Reis e Campos. Na poesia 
é esta tríade que exprime a visão pagã da existência. Na verdade, só 
Alberto Caeiro deve ser considerado como a versão adequada desse 
paganismo que Pessoa identifica com o regresso dos deuses, isto é, como 
regresso de uma humanidade anterior quer à descoberta da metafísica, 
quer ao aparecimento do Cristianismo. A primeira seria a doença do 
pensamento; o segundo, como num eco de Nietzsche, a doença da alma. É 
enquanto Alberto Caeiro e, portanto, enquanto poeta, que pessoa dá corpo 
a essa invenção e descoberta do paganismo, cantando as duas doenças 
como uma evidência, ora sob o modo da ironia, ora sob o modo da 
zombaria, ora sob o do jogo [...] (LOURENÇO, 2004 p.54;55) 

 

Caeiro alimenta uma dúvida radical: o pensamento não nos aproxima das 

coisas, mas afasta-nos delas; como então compreender esse impasse no poema? 

Trata-se, então, de uma aprendizagem de desaprender o olhar turvo e 

mascarado das representações para entrar em relação profunda e real com todos os 

seres e coisas, por meio de uma palavra que seja simultaneamente mediação-não 

mediação de um pensamento no limiar do não pensamento. 

 

[...] Este discurso que pretende ser poesia, tal fundamento especulativo e 
desprovido de outra finalidade que não a de dar corpo ao que convirá 
chamar uma teoria do conhecimento, quase não merece que lhe seja 
concedida dimensão poética. Frio, intelectualista, praticante da dialética, 
este “guardador de rebanhos”, que segundo ele próprio se limita a guardar 
pensamentos - e pensamentos que no fim de contas são sensações – 
merece, quando muito, ser relegado para o domínio da diversão gratuita, do 
paradoxo mais ou menos brilhante de que precisamente os filósofos 
parecem deter a exclusividade. [...] (LOURENÇO, 2004, p.60) 

 

A presença de uma filosofia nos poemas Caeiro não empana seu valor 

estético. Pelo contrario, é na medida em que a filosofia, permanecendo tal na sua 
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específica natureza, constitui estimulo e ocasião de arte que ela se faz poesia. O 

próprio Pessoa demonstra ter nítida consciência disto quando afirma que “era eu um 

poeta estimulado pela filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas”. 

(PESSOA, 1976, p.36)  

Podemos afirmar que, nesses trechos especulativos, há uma formação 

essencial e insubstituível do pensamento, que constitui um dos traços mais 

característicos da poética de Caeiro e que se manifesta por sua predileção pelo 

aforismo. Mais do que conter ou transmitir o pensamento, os aforismos de Caeiro 

são seus próprios pensamentos. 

Fazer arte é, antes de qualquer outra coisa, produzir um objeto sensível e 

material, que passa a existir como coisa entre coisas. Esta realidade sonora e visiva 

pode ser um dos indícios primeiros na obra de Caeiro, inclusive no Poema VIII, do 

que Zumthor defende como possibilidade de o texto se transformar em obra por 

meio de uma  escrita que ele denomina de caligráfica. Isto é, aquela cujo sentido é 

multissensorial, falando a um só tempo para o ouvido, o olho, o tato, o sentimento e 

a razão. 

Segundo o teórico medievalista, toda poética é uma mensagem que 

corporifica em si (mensagem-coisa-carne-corpo caligráfico e não informativa) 

anuncia e convida o resgate de uma espacialidade, de um tempo, de uma voz que 

tem a durabilidade diante do efêmero e que inevitavelmente acaba afetando os 

ritmos internos do corpo do leitor/receptor e “roubá-lo” por alguns instantes da 

realidade que o cerca mesmo que isso exija apenas uma ação silenciosa e 

imaginativa. 

É esta poesia das próprias coisas que constitui o eixo condutor da poética 

de Caeiro, que almeja o despojamento da subjetividade a fim de atingir uma 
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percepção mais plena e é, por isso, que prega uma  espécie de asceticismo da 

visão, na contramão da mediação simbólica. Caeiro quer furtar-se a interpretar a 

realidade, na pretensão de oferecer-nos a própria realidade sem a mediação do 

signo. Caeiro cria sua própria filosofia, antecipando-se às correntes que surgiriam 

algumas décadas depois: a fenomenologia e o existencialismo.  

Foi capaz, assim, de ser verdadeiramente um porta-voz das inquietações 

de seu tempo, que estavam latentes no pensamento do homem europeu do inicio do 

século XX, ainda desassossegado pelas filosofias idealistas e tentando reagir a elas, 

buscando novas sínteses. 

Alberto Caeiro caracteriza-se aparentemente como um poeta bucólico, 

cujo espírito se resigna de forma sábia diante das realidades do mundo e frente ao 

destino da humanidade. Porém, sua simplicidade pode ser considerada apenas 

aparente, já que um dos traços de sua arquitetura poética é por excelência 

paradoxal. A simplicidade de Caeiro provém de motivos totalmente diversos, ela vem 

da negação de todo um processo de formação deformante do intelecto, contra o qual 

reage. 

Quando Caeiro diz em um de seus poemas: “Há metafísica bastante em 

não pensar em nada”, subjacente a esta afirmação, há toda uma complexa trajetória 

intelectual de aprendizagem de desaprender por meio de um rigoroso  programa 

ascético do intelecto.  

Caeiro é muito mais um fruto de uma requintada trajetória filosófica do 

que o produto espontâneo da natureza, como deseja fazer crer que é. 

 

[...] No discurso de Caeiro é cheio de reticências e de interrogações, não é 
um discurso tranquilo e nele o mistério persiste. [...] Caeiro escreve a prosa 
de seus versos com simplicidade e ausência de barroquismo [...] em todos 
os níveis, no fônico, no morfológico, no sintático e no retórico porém a 
medida em que ele pretende ser o arquétipo do homem inocente e simples 
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ele não o é. Sua simplicidade é complexa. O discurso de Caeiro supõe todo 
um processo de cultivo do intelecto. Caeiro pretende não pensar em nada, 
mas na realidade, pensou em tudo. E disse - nos com argumentos, aquilo 
que desse tudo, deveria ser rejeitado. E disse-nos com argumentos, porque 
queria que algo desse tudo deveria ser preservado. Quando queria um 
arquétipo do intuir acabou sendo um arquétipo do pensar. Portanto também 
não é o arquétipo da perfeita objetividade. Sua visão é idealizada da 
Natureza muito distante de uma visão objetiva, Caeiro consegue apenas 
parcialmente um discurso fragmentário, não hierarquizado, imanentista. [...] 
(GARCEZ, 1985, p.180,186,189) 

 

Outra característica dos textos de Caeiro é apontar que os homens estão 

abarrotados de civilização e cultura, que possuem a "alma vestida" e tal vestimenta 

os impede de lançar diante do mundo um olhar simples e primordial. O fato é que os 

homens pensam de maneira excessiva, existindo, então, essa necessidade de 

despir a alma. De acordo com os ensinamentos do mestre, há necessidade de se 

voltar para a natureza, desenvolvendo o “exercício do olhar” para adquirir o 

conhecimento das próprias coisas. 

O desígnio de Caeiro é fundamentalmente antirreligioso, visando um tipo 

de paganismo que, para ele, identifica-se com uma atitude de objetivismo total. 

Paganismo para Caeiro não significa (des)crença em deuses, mas, segundo as 

palavras do discípulo Ricardo Reis: 

 

O que distingue o paganismo greco-romano é o caráter firmemente objetivo 
que  nele transparece. Este objetivismo absoluto dos gregos e dos romanos 
é que constitui a essência do paganismo.  Reconstruir o paganismo 
envolve, pois, como primeira ação intelectual, fazer renascer objetivismo 
puro dos gregos e dos romanos. (Pessoa, 1976 p.186). 

  

Nesse sentido, Caeiro entende a libertação do homem como a libertação 

do vínculo religioso: 

 

[...] O extenso poema VIII do Guardador de Rebanhos da conta da morte do 
cristianismo, ou melhor, da ressurreição do sentimento pagão que o 
cristianismo nunca conseguira erradicar completamente. Mas aí é que está 
aquilo que a poesia de Caeiro já é, regresso à vida primordial do Homem, 
antes que os pensamentos falsos os convertem-se em fonte de inquietação, 
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de confusão e de infelicidade. A essência da sua revelação, tem de ser 
comunicada, difundida, exposta. [...] (LOURENÇO, 2004, p.55) 

 

O cristianismo esteve popularmente associado a dois modos de ver a 

Natureza, vigorosamente rejeitados por Caeiro: o romântico e o simbolista. Nessa 

direção, é interessante o estudo sobre a correlação entre  a obra de Caeiro e a de 

São Francisco de Assis, por exemplo: 

 

[...] Nos poemas de Caeiro encontram-se, com suficiente frequência, 
estruturas religiosas análogas às da linguagem franciscana, alusões muito 
claras ao seu vocabulário, mas usadas num sentido oposto àquele 
empregado por São Francisco de Assis o que sugere haver em Caeiro uma 
espécie de sutil paródia da linguagem do Santo bem como da linguagem 
mística cristã, de um modo geral. [...] A paródia supõe necessariamente a 
consciência de um outro texto e configurasse com um “canto paralelo” a ele. 
Como Alfredo Bosi faz notar “a escrita da paródia é, de raiz ambígua: repete 
modos e metros convencionados ao mesmo tempo que os dissocia dos 
valores para os quais esses modos e metros são habitualmente acionados”. 
E ainda: “A paródia pode reforçar as potências do significante sempre que 
agride o significado a que esteve tradicionalmente unido”.[...] (GARCEZ, 
1985,p.49,50) 

 

É uma poética que, por um lado, é inofensiva, aliás um dos acertos de 

Pessoa é o de conseguir criar uma imagem mansa, benigna e  pacífica de Caeiro, e, 

por outro, traz em seu interior  uma profunda subversão dos valores tradicionais.  

Resta ainda dizer que o imanentismo de Caeiro materializa-se 

linguisticamente em outro traço estilístico que é a recusa da metáfora e o uso da 

comparação. Isso porque Caeiro indigna-se com o fato de que ao vermos um objeto 

imediatamente pensemos em outro, em uma cadeia ininterrupta que, cada vez mais, 

nos afasta das coisas mesmas. Por isso, condena a metáfora que cria uma 

substituição entre o objeto evocado e o de referência e, embora nem sempre 

consiga evitá-la, procura praticar abundantemente a comparação por meio da qual a 

distinção entre os objetos aproximados persiste e o valor de cada um dos termos 

não é afetado.  
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Podemos inferir, pois, que o Poema VIII  recria um objeto que não 

somente nos permite a percepção de leitura, mas, acima de tudo, de olhar e daí 

decantar as sensações múltiplas que se desencadeiam por meio dele, o que inspira 

sua performance dramática, em um grau outro que não somente o da leitura 

silenciosa. 

 

 

2.2. Poema VIII de O Guardador de Rebanhos. 

 

O desejo da voz viva habita toda poesia, exilada na 
escrita. O poeta é voz.  

Paul Zumthor 
 

O poema que constitui a base para o desenvolvimento deste trabalho é o 

Poema VIII, presente na obra O guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro que se 

encontra na íntegra no anexo I. O poema em questão apresenta uma extensão 

considerável, além de uma profundidade semântica que já foi cerne de discussão de 

muitos pesquisadores, deixando explícitos aspectos fundamentais da poesia de 

Alberto Caeiro.  

O guardador de rebanhos compõe-se por quarenta e nove poemas dentre 

os quais o “Poema VIII”, publicado na revista Presença, em 1931, que foi  

considerado como o mais polêmico do livro inteiro, justamente  por  abordar 

questões fundadoras do cristianismo.  

O poema se inicia com uma espécie de prólogo que apresenta o que será 

contado: 

 

Num meio-dia de fim de Primavera 
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Tive um sonho como uma fotografia. 

Vi Jesus Cristo descer à terra. 

 

O “sonho como uma fotografia” inscreve no texto a força presentificadora 

da sensação caeiriana diante de seu objeto. O efeito sentido pelo eu-lirico atravessa 

a palavra como quem procura materializar no texto a imagem de um  Jesus Cristo, 

que será o seu Menino Jesus. Um traçado dessacralizador aparece contornando 

todo o texto e este sonho-fotografia traz a potência de um pensamento que escolhe 

falar de um lugar em negativo, desconstruindo dogmas da Igreja Católica para 

construir um novo Menino Jesus. Deste modo, Caeiro evoca um lugar vazio para se 

olhar para este Menino que vai nascendo nas linhas de sua poesia como um traçado 

novo, como um contorno a ser conhecido e identificado por meio das sensações. 

 

Veio pela encosta de um monte 

Tornado outra vez menino, 

A correr e a rolar-se pela erva 

E a arrancar flores para as deitar fora 

E a rir de modo a ouvir-se de longe. 

Tinha fugido do céu. 

Era nosso demais para fingir 

De segunda pessoa da Trindade. 

No céu era tudo falso, tudo em desacordo 

 

O poema VII parece pôr à mostra que aquilo que legitimamente importa é 

transgredir a simbolização de uma “verdade absoluta” para trazer à tona um Jesus 

Menino, cuja principal essência é aquela da pureza, do ser, do sentir. Este Menino 

caeiriano foge do céu, onde tudo era falso. Deste modo, podemos compreender que 

o Menino de Caeiro só pode existir em outro lugar – que é o território da poesia. 

Além do esvaziamento da imagem do Menino da tradição, Caeiro trabalha também 
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com uma gradação depreciativa que põe às avessas todo um código da tradição 

litúrgica por meio de uma ironia clara e incisiva. Como podemos ver: 

 

Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 

Como as outras crianças. 

O seu pai era duas pessoas — 

Um velho chamado José, que era carpinteiro, 

E que não era pai dele; 

E o outro pai era uma pomba estúpida, 

A única pomba feia do mundo 

Porque não era do mundo nem era pomba. 

E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. 

Não era mulher: era uma mala 

Em que ele tinha vindo do céu. 

 

Há uma desconstrução dos símbolos cristãos como, por exemplo, o pai, a 

mãe, o céu. Parece que estes símbolos são insuficientes para “falarem” de uma 

existência. Por isso, o eu-lírico os esvazia como quem vai construindo uma espécie 

de oração às avessas. Observa-se que o sacrifício na Cruz, bem como a Sagrada 

Família e a Santíssima Trindade, passam a se tornar objetos de uma forte irrisão 

dentro do poema, ao serem postos ao revés, desestabilizando a aura sagrada pela 

inversão que opõe verdade e falsidade, seriedade e riso, morte e vida, santificação e 

profanação. 

Este lugar de profanação, que é materializado nos versos, deixa clara a 

critica de Caeiro à instituição igreja e aos seus símbolos, que são dessacralizados 

em um ritmo cada vez mais degradante:  

 

Diz-me muito mal de Deus. 

Diz que ele é um velho estúpido e doente, 

Sempre a escarrar no chão 

E a dizer indecências. 

A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. 
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E o Espírito Santo coça-se com o bico 

E empoleira-se nas cadeiras e suja-as. 

Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. 

Diz-me que Deus não percebe nada 

Das coisas que criou — 

«Se é que ele as criou, do que duvido.» — 

  

Caeiro duvida, contesta e desqualifica aquilo que a Igreja Católica 

simboliza. Todo este movimento de esvaziamento parece preparar um território outro 

em que o poeta e o Menino irão caminhar – um território sem nomeações, sem 

simbolizações, sem dogmas. É na nova figuração dada ao Menino que Caeiro 

edifica seu objetivo – tecer um Novo Menino, que ele chamará de  “Eterna Criança”; 

“Criança Nova”; “Criança Eterna”. Assim: 

 

[...] o Cristo menino é despojado, nesse poema, de suas vestimentas míticas 
para se transformar na criança inocente e desperta sempre para “a eterna 
novidade do mundo”; criança esta que se identifica com o próprio texto que 
Caeiro é, configurando-se como um discurso natural, onde o mundo em sua 
objetividade pura tenta ser a presença única.  (SEGOLIN, 1982 p.50). 
 

 

Deste modo, a partir desta nova imagem do Menino, Caeiro reforça um 

sentido novo estendido a tudo, ao que ele vê, ao que sente, ao que nomeia, ao que 

escreve. Instaura-se, aqui, uma trindade outra que o poeta costura no texto como 

um segredo novo; vejamos: 

 

A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim  

E a outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando, cantando e rindo 

E gozando o nosso segredo comum 

Que é o de saber por toda a parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena. 
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Ao afirmar que vão “os três pelo caminho que houver”, uma nova trindade 

parece surgir, sendo formada, agora, pelo Menino, pelo Poeta e pelas Sensações. 

Esta trindade presentifica no texto a sensação vivida e experimentada como o traço 

mais legítimo da poesia caeiriana.  

Por meio desta integração, desfaz-se a separação sagrado-profano e o 

Poeta e a Poesia reconstroem a imagem do Menino de modo a restituí-lo ao mundo, 

apresentando-o não como uma divindade abstrata, como ser inatingível ao qual não 

se tem acesso. Pelo contrário, esta “Criança Nova” mostra-se como uma figura 

humana que o poeta não apenas tem o poder de tocar, como também de sentir-se 

um igual.  

 

A Criança Eterna acompanha-me sempre. 

A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. 

O meu ouvido atento alegremente a todos os sons 

São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas. 

 

Não apenas a Criança Eterna o acompanha, como a esfera em que o 

poeta e o menino habitam é a mesma; o caminho genuinamente sensível dentro do 

universo que Caeiro cria aponta para “um contágio profano, um tocar que 

desencanta e devolve ao uso aquilo que o sagrado havia separado e petrificado.” 

(AGAMBEN, 2008, p. 66)  

Podemos dizer que Poeta e Menino Jesus parecem ser uma imagem 

única, especulares pela cumplicidade do simples existir e do experimentar as coisas 

sem pensar nelas.  

 

Damo-nos ao bem um com o outro 

Na companhia de tudo 

Que nunca pensamos um no outro, 
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Mas vivemos juntos os dois 

Com um acordo intimo 

Como a mão direita e a esquerda. 

 

Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas 

No degrau da porta de casa, 

Graves como convém a um deus e a um poeta,  

E como se cada pedra  

Fosse todo o universo 

E fosse por isso um grande perigo para ela 

Deixá-la cair no chão. 

 

A poética de Caeiro parece dizer que o jogo e o brincar, espaços 

nucleares da palavra poética, apontam o lugar da poesia como este território em que 

o Menino Jesus e o Poeta são demiurgos das sensações. Assim, o gesto 

profanatório do poeta, que desvia a imagem do Menino do espaço sacralizado 

instituído pelo cristianismo, ou Cristismo como preferia nomear Pessoa, o lança em 

uma dimensão outra que a poesia lhe dá: no espaço da palavra caeiriana. O seu 

Menino é livre, é uma experiência nova, de pura estesia, tal como diz o poeta:  

 

Ele dorme dentro de minha alma 

E às vezes acorda de noite 

E brinca com os meus sonhos. 

Vira uns de pernas pro ar, 

Põe uns em cima dos outros 

E bate palmas sozinho 

Sorrindo pra o meu sono. 

 

Trata-se de uma experiência especular esvaziada da sacralização e 

preenchida por uma espécie de simbiose que liga o humano e o divino, fazendo 

desaparecer, mais uma vez, o hiato entre o Menino e o Poeta.  
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Assim, tudo deságua numa história que não só evoca de forma imperiosa 

tudo o que é a poética caeiriana, como também reforça o elo entre o Poeta, o 

Menino e as Sensações: 

 

Esta é a história do meu Menino Jesus. 

Por que razão que se perceba 

Não há de ser ela mais verdadeira 

Que tudo quanto os filósofos pensam 

E tudo quanto as religiões ensinam? 

 

A apropriação deste poema pelo espetáculo Rosa dos ventos (1972) 

implicará a edição, roteirização e performance dramático-teatral pela intérprete Maria 

Bethânia, de modo a reconstruir uma nova tríade entre a intérprete-poeta, o Menino 

Jesus e o poema vocal-dramático-corporal, que faz do texto obra, conforme a 

concepção de Zumthor. 

 



 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O POEMA VIII  EM  CENA  NO ESPETÁCULO 

ROSA DOS VENTOS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damo-nos tão bem um com o outro 
Na companhia de tudo 

Que nunca pensamos um no outro, 
Mas vivemos juntos e dois  

Com um acordo íntimo 
Como a mao direita e a esquerda.  

 

Poema VIII, Alberto Caeiro 
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3.1 O espetáculo Rosa dos Ventos 

 

Antes de adentrarmos na análise especifica da performance de Maria 

Bethânia no “Poema VIII” de Caeiro, queremos contextualizar o que representou o 

espetáculo Rosa dos Ventos e como foi concebido. 

Na composição dramatúrgica de Rosa dos Ventos, houve uma edição por 

parte do diretor Fauzi Arap não só do “Poema VIII” de Alberto Caeiro, mas também 

de outros textos poéticos de Fernando Pessoa,  Vinicius de Moraes e  Clarice 

Lispector, além daqueles da própria interprete, Maria Bethânia, que, intercalados por 

canções e músicas instrumentais, deram ao espetáculo sua forma. É importante 

ressaltar, também, que, para que estes textos entrassem em cena, fez-se 

necessário recortes e nova edição para a linguagem teatral, potencializando a 

relação entre a figuração do Menino Jesus e a da intérprete Maria Bethânia, agora 

assumindo o lugar do poeta.  

De inicio, podemos afirmar que o espetáculo Rosa dos Ventos era um 

show de protesto velado contra um sistema político repressor, em busca de uma 

liberdade de expressão ameaçada pelo AI5 em fins de 1968 e início da década de 

70. Este cenário se configurava como referência  à canção de Chico Buarque 

intitulada “Rosa dos Ventos” que deu origem ao nome do espetáculo e  que indiciava 

em sua letra que, a partir do medo, criava-se o trágico: em cada rosto pálido 

nenhuma lágrima poderia escorrer, nem lástima alguma havia  para socorrer. Este 

foi o mote do show Rosa dos Ventos, que promoveu a ruptura do “silêncio” reinante 

no país, em 1971.  

A cantora Maria Bethânia era um foco de resistência dentro de um Brasil 

que via seus principais intelectuais e artistas partirem para degredo, prisão ou morte. 
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De forma mais específica, o espetáculo “Rosa dos ventos” se realizou com o intuito 

de cantar a volta de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que tinham sido mandados para 

exílio em Londres desde 1969. Fauzi Arap, em depoimento diz que: 

 

[..] No caso do Rosa dos Ventos, por exemplo, a motivação, era uma época 
violenta, o Caetano estava exilado, o e esse show era um pouco dedicado 
ao Caetano e ao Gil, por isso, na costura daqueles poemas sobre o mar que 
culminava “meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos 
agradecer...” fechava com isso porque às vezes a Bethânia queria passear 
por outras músicas mais poéticas, mais românticas, mas eu optava por um 
fio condutor invisível, mais teatral, para que o objetivo  não se perdesse, 
embora o Rosa dos Ventos pra mim foi muito especial porque foi muito 
inspirado, muito integrado, Terra Trio era muito próximo, a presença das 
músicas da Sueli Costa eram incríveis. Outra coisa: a literatura do Fernando 
Pessoa e fora o poeta que o Caetano é, por exemplo, algumas nas músicas 
da Sueli Costa, que nem tem no disco Rosa dos Ventos, gravado ao vivo.1 
 

 

Nesse sentido, fica evidente que o espetáculo Rosa dos Ventos tinha, por 

trás daqueles versos e canções, um lamento, um pedido de socorro e uma tentativa 

de grito de liberdade pelo irmão da intérprete - Caetano Veloso -, o companheiro de 

palco Gilberto Gil e outros artistas que estavam exilados. De acordo com Caetano 

Veloso: 

 

O show Rosa dos Ventos é um marco na história dos espetáculos de 
musica no Brasil, sendo o mais sucedido deste gênero exclusivamente 
brasileiro que é o show de longa temporada com artista solo, feito de 
canções e textos, com belas imagens teatrais, a que se assisti como um 
grande filme de arte. (1997, p.456). 
 

 

Além disso, Rosa dos ventos é visto como um marco estético não só na 

carreira de Maria Bethânia, mas também no contexto das artes, considerando-se 

que caminhava contra a corrente das tendências do momento centradas na Bossa 

                                                 
1 Entrevista concedida ao autor em 20/11/2010. 
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Nova. Naquele começo dos anos 70, o formato do espetáculo trouxe uma revolução 

estética no conceito de espetáculo musical, fazendo com que o teatro se abrisse 

para um território de múltiplas linguagens cênicas, inclusive a do texto poético.  

Bethânia lembra que no dia do ensaio geral do show, treze censores 

sentaram-se na primeira fila para ouvir o repertório e liberar ou não o espetáculo 

para o grande público. Depois de ter declamado o “Poema VIII”  editado por Fauzi 

Arap,  todos os policiais levantaram-se, aplaudindo: 

 

[...] O “Rosa dos Ventos” era encantado! Ele chamava um show encantado 
e foi um espetáculo encantado! (...) A censura era cruel na época, foram 13 
censores pro meu ensaio geral. Treze sentados na primeira fila e eu fiz 
assim... A gente tinha o maior medo: eles não vão deixar passar porque 
como nós sabíamos o que queríamos dizer, achávamos que eles 
perceberiam. (...) Quando eu terminei de dizer o poema do Menino Jesus 
que era o final do primeiro ato, eles levantaram e aplaudiram de pé. Levei 
aquele susto, o que é isso? Polícia aplaudindo? Que coisa estranha! E aí 
desceu o chefe deles no meu camarim e disse assim pra mim:  - Vim aqui 
lhe liberar para as crianças. Foi o máximo, não é? Foi 12 anos pro “Rosa 
dos Ventos”  (Depoimento em  DVD Maricotinha Ao vivo!, 2001) 

 

Naquele momento, Bethânia não suspeitava que a performance  deste 

poema seria uma das suas marcas mais lembradas dentro do estilo que criou para si 

na Musica Popular Brasileira. 

Em sua performance, a intérprete trazia textos e canções com grande teor 

dramático e, simultaneamente, corria pelo palco embalada ao som de músicas 

carnavalescas. Rosa dos Ventos se caracteriza como um espetáculo rico em 

alegorias e simbologias inspiradas na obra de  Jung, cuja obra Fauzi Arap conhecia 

bem. 

A interpretação de Maria Bethânia encena as paixões mais diversas,  que 

vão da calma da água à energia do fogo, interpretadas à luz dos conceitos 

alquímicos da teoria junguiana. Além destes importantes referenciais, é curioso 
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ressaltar também que a música escolhida por Fauzi Arap para finalizar a 

performance do “Poema VII”, no fechamento do primeiro ato, Doce Mistério da Vida, 

era um hino da filosofia espiritual Rosa Cruz, reforçando, assim, a relação da 

intérprete com o mistério do Menino Jesus caeiriano. 

Procuramos ressaltar, até aqui, que o espetáculo Rosa dos Ventos 

estruturou-se como forma de arte híbrida, conjugando as manifestações musicais, 

cênicas e literárias de forma ímpar. O espetáculo ficou em cartaz durante um 

período superior a dezoito meses, chegando a ter oito apresentações semanais. 

 

 

3.2 O Poema VIII em cena  

 

O “Poema VIII” performatizado, em cena, reforça a trindade poeta-

menino-sensação, que agora é redimensionada por nova tríade: intérprete-menino 

Jesus-sensação,  em uma nova combinatória.  

Depois de uma longa pesquisa de campo, entrevistas e acesso a acervos 

raros que registram o show na íntegra,  remontamos o roteiro que estruturou todo o 

espetáculo - Rosa Dos Ventos – O Show Encantado que  encontra-se como Anexo II 

neste trabalho. 

A análise buscará, aqui, compreender a combinatória entre as canções e 

os recortes do poema original a fim de evidenciar o que foi modificado e o que foi 

reforçado na performance de Maria Bethânia quando assume a voz corporificada do 

poeta. Vamos ao roteiro então, que cobre o final do Ato I, no qual o “Poema VIII” se 

inscreve:  

Canções: 
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O  Tempo e o Rio  
Edu Lobo / Capinan  
 
Cantigas de Roda 
Folclore Baiano / Domínio Público 
 
Ciranda da Rosa vermelha 
Folclore Baiano / Domínio Público 
 
Adeus meu Santo Amaro 
Caetano Veloso 
 
Le Lac De Côme (Instrumental) 
Fernand Gignac 
 
Texto 06  - Poema VIII – Alberto Caeiro, editado por Fauzi Arap 

Num meio-dia de fim de Primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 
Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
 

Um dia que Deus estava a dormir 
E o Espírito Santo andava a voar, 
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. 
Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. 
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz 
E deixou-o pregado na cruz que há no céu 
E serve de modelo às outras. 
Depois fugiu para o Sol 
E desceu pelo primeiro raio que apanhou. 
Hoje vive na minha aldeia comigo. 
É uma criança bonita de riso e natural. 
Limpa o nariz ao braço direito, 

Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba a fruta dos pomares 
E foge a chorar e a gritar dos cães. 
E, porque sabe que elas não gostam 
E que toda a gente acha graça, 
Corre atrás das raparigas 
 

Com as bilhas às cabeças 
E levanta-lhes as saias. 
A mim ensinou-me tudo. 
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Ensinou-me a olhar para as coisas. 
Aponta-me todas as coisas2 que há nas flores. 
Mostra-me como as pedras são engraçadas 
Quando a gente as tem na mão 
E olha devagar para elas. 
 

Damo-nos tão bem um com o outro 
Na companhia de tudo 
Que nunca pensamos um no outro, 
Mas vivemos juntos e dois 
Com um acordo íntimo 
Como a mão direita e a esquerda. 
Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas 
No degrau da porta de casa, 
Graves como convém a um deus e a um poeta, 
E como se cada pedra 
Fosse todo um universo 
E fosse por isso um grande perigo para ela 
Deixá-la cair no chão. 
Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens 
E ele sorri, porque tudo é incrível. 
Ri dos reis e dos que não são reis, 
E tem pena de ouvir falar das guerras, 
 

Depois ele adormece e eu deito-o. 
Levo-o ao colo para dentro de casa 
E deito-o, despindo-o lentamente 
E como seguindo um ritual muito limpo 
E todo materno até ele estar nu. 
Ele dorme dentro da minha alma 
E às vezes acorda de noite 
E brinca com os meus sonhos. 
Vira uns de pernas para o ar, 
Põe uns em cima dos outros 
E bate as palmas sozinho 
Sorrindo para o meu sono. 

Quando eu morrer, filhinho, 
Seja eu a criança, o mais pequeno. 
Pega-me tu ao colo 
E leva-me para dentro da tua casa. 
Despe o meu ser cansado e humano 
E deita-me na tua cama. 
E conta-me histórias, caso eu acorde, 
Para eu tornar a adormecer. 
E dá-me sonhos teus para eu brincar 
 

O doce mistério da Vida (Ah! Sweet Mystery of Life) -Victor Herbert – versão: Alberto Ribeiro 

 

                                                 
2 A palavra “cousas” do poema VIII foi modificada para “coisas” 
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Observamos, nessa sequência, que a canção inicial “O tempo e o rio” 

trata de um tema primordial: o tempo que escoa como um rio, inapreensível, que 

somente pode ir e voltar com a emoção profunda, a memória. Aliás, esta canção 

retorna várias vezes ao longo do espetáculo, representando o tempo e a memória 

como uma espécie de “costura” dramatúrgica.  

  Antes de evocar o “Poema VIII”, Bethânia traça um caminho de volta às 

suas raízes culturais das cirandas de roda de Santo Amaro da Purificação, onde 

viveu sua infância. Ao cantar e interpretar as Cantigas de Roda e Ciranda da rosa 

vermelha, percebemos que a gestualidade e a força dramática resgatam a “menina” 

em um estado de inocência, de certa pureza que traz o gesto lúdico infantil. A 

performance de Bethânia parece ir convocando o que a voz do poeta caeiriano 

também convoca: a sensação de perceber as coisas como elas são. O palco 

iluminado, com o foco na intérprete, é como um dia ensolarado onde esta “menina” 

brinca, dança e é livre, resgatando uma inocência que jamais se dissipou do 

caminho da intérprete.  Quando Bethânia canta Adeus meu Santo Amaro, a 

mudança cênica de luz e som vai corporificando um tom mais intimista, austero e 

nostálgico, como  adulto frente às cruezas do mundo. Agora, aquela menina de 

Santo Amaro toca um mundo mais real, que acabará sendo reforçada pela musica 

instrumental Le Lac De Come.  

Novamente, o jogo de luzes cria uma espécie de mundo onírico, 

concentrando o foco, apenas, na intérprete. Faz-se então a metamorfose entre a 

menina, que brincava livremente e a mulher que clama, agora, por uma 

ressignificação do olhar, chamando, como Caeiro, por um deus verdadeiro, divino e 

humano. Segundo Fauzi Arap, a ideia de trazer este poema para a cena era a de 

extrair de Bethânia toda sua capacidade dramática na interpretação do poema de 
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Caeiro. Deste modo, a intérprete toma agora o lugar do poeta para si e concretiza o 

que apontamos no capitulo anterior. Isto é, o surgimento de uma nova trindade: 

Intérprete-Menino-Sensação. 

No entanto, no espetáculo, a ressignificação do “Poema VIII” deixou de 

considerar os aspectos críticos e dessacralizadores da figura do Menino Jesus, bem 

como dos dogmas da Igreja Católica, que sofrem uma violenta negação pelo poeta 

Caeiro:  

 

[...] No céu era tudo falso, tudo em desacordo 
Com flores e árvores e pedras. 
No céu tinha que estar sempre sério 
E de vez em quando de se tornar outra vez homem 
E subir para a cruz, e estar sempre a morrer 
Com uma coroa toda à roda de espinhos 
E os pés espetados por um prego com cabeça, 
E até com um trapo à roda da cintura 
Como os pretos nas ilustrações. [...] 
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 
Como as outras crianças. 
O seu pai era duas pessoas — 
Um velho chamado José, que era carpinteiro, 
E que não era pai dele; 
E o outro pai era uma pomba estúpida, 
A única pomba feia do mundo 
Porque não era do mundo nem era pomba. 
E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. 
Não era mulher: era uma mala 
Em que ele tinha vindo do céu. 
E queriam que ele, que só nascera da mãe, 
E nunca tivera pai para amar com respeito, 
Pregasse a bondade e a justiça! Diz-me muito mal de Deus. 
Diz que ele é um velho estúpido e doente, 
Sempre a escarrar no chão 
E a dizer indecências 

A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. 
E o Espírito Santo coça-se com o bico 
E empoleira-se nas cadeiras e suja-as. 
Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. 
Diz-me que Deus não percebe nada 
Das coisas que criou — 
«Se é que ele as criou, do que duvido.» (PESSOA, 1993. p.33) 
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Também fica evidente, em depoimentos de Fauzi Arap, que a exclusão 

desses trechos se pautaram pela formação católica da intérprete Maria Bethânia, 

que estudou em colégio de freiras e fez parte de coroações na igreja de Nossa 

Senhora da Purificação.  

No período em que já tinha se instalado no Rio de Janeiro, no final da 

década de 1960, é que a cantora começou a ter um contato mais frequente com a 

religião dos orixás. Depois disso, assumiu o candomblé como uma de suas maneiras 

de alcançar o sagrado, partindo do contato com Mãe Menininha do Gantois, por 

meio da intermediação de Vinícius de Moraes.  

Ao contrário de Caetano Veloso, seu irmão, que declara ser ateu e 

materialista convicto, Maria Bethânia sempre teve contato com o sobrenatural, a 

religiosidade e o sagrado. Católica, tornou-se devota de Nossa Senhora da 

Purificação e optou por cultuar o catolicismo e o candomblé. 

Não há um claro limite entre a carreira de Bethânia e os elementos de 

religiosidade que ela elegeu. Para ela, sua arte é entendida como desígnio divino e 

seu trabalho atinge as dimensões do sagrado; e, segundo a própria Bethânia, move 

o seu viver. 

Nesse sentido, percebemos que o diretor Fauzi Arap se, por um lado, no 

roteiro do espetáculo, retirou os traços mais agressivos e críticos do “Poema VIII”, 

por outro, de forma sensível e apurada,  recriou  um Menino Jesus poeta, 

verdadeiro, humano e divino, que se relaciona intimamente com a intérprete Maria 

Bethânia. 

Temos, dessa forma, a performance em ação, segundo nos diz Zumthor, 

graças à tendência de “cobrir toda uma espécie de teatralidade [...] a performance, 

de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de 
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comunicação: comunicando, ela o marca.” (2007, p.32). Assim, é o seu caráter 

imediato de acontecimento vocal e gestual, além do elemento irredutível, que é a 

presença de um corpo, que faz da atuação da intérprete Maria Bethânia uma 

verdadeira performance no espetáculo Rosa dos Ventos. 

Podemos presumir então que o roteiro de Rosa dos Ventos, no que se 

refere ao recorte do poema, instaura uma nova linguagem que não a escrita, mas 

agora performatizada  abrangendo a expressão da intérprete, o modo como 

transforma o texto em obra por meio de sua fala-canto e do novo ritmo que imprime 

à enunciação, determinando outros sentidos e efeitos para a recepção.  

Essa nova cena reforça alguns significados do poema por meio da 

correlação entre vários signos, desde os efeitos de iluminação e cenário, até as 

músicas, o canto, a expressão corporal-gestual da intérprete e, especialmente, o 

modo como se enuncia o poema, ganhando dramaticidade teatral por meio dos 

contrastes entre gestos infantis e intérprete adulta; voz grave e potente alternando 

com o tom de uma voz de criança; pausas inesperadas versus fluidez do 

pensamento; alternância entre maior ou menor intensidade na emissão das 

palavras; da espontaneidade infantil à postura construída; o espetáculo inserido no 

contexto da comunicação de massa versus o ritual sagrado que a presença da 

intérprete imprime à atualização do poema. 

Isso tudo  confere uma dramaticidade ao poema de Caeiro, que, enquanto 

texto escrito, guardava potencialmente essa voz dissonante, que agora, tornada 

obra, revela uma  nova partitura híbrida entre palavra, canto, voz, gesto, expressão 

corporal, iluminação e cenário no espaço do palco.   
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3.3. Maria Bethânia – a intérprete do desassossego  

 

Ela é o que me anima. Ela é minha “ÂNIMA”, e agora que sei do meu amor 
por ela, agora que a reconheci, eu estou protegido contra todos os deuses 
fora de mim. Eles me chegam através dela. Ela, a coragem de se queimar 

sem medo. Mesmo quando doía a voz rouca, não parou de cantar; ela sabia 
que tinha, por fatalidade, a obrigação de continuar a nos chamar, a nos atrair 

a sereia Maria Bethânia.    
  

Fauzi Arap 

 

Desde sua estreia no Teatro Opinião com Carcará aos 17 anos de idade, 

substituindo Nara Leão, ao lado de Ze Keti, Maria Bethânia surpreendeu a todos 

com sua voz, presença corporal e dramaticidade de interpretação, que lapidou ao 

longo dos anos, e que a faz hoje uma das maiores intérpretes da musica popular 

brasileira, tendo na reinvenção constante uma de suas marcas. 

Recém chegada de Santo Amaro da Purificação, a jovem Bethânia 

conheceu seu mestre dos palcos, que a acompanharia por toda a vida, Fauzi Arap. 

Junto com este encontro veio Fernando Pessoa, que Fauzi sugeriu para um 

pequeno espetáculo de teatro - Comigo me Desavim - recitando trechos de Navio 

Negreiro de Castro Alves e cantando um poema de Pessoa que Caetano Veloso 

musicou na época. Ainda neste show, a intérprete declamava o texto Mineirinho, de 

Clarice Lispector. Fauzi lembra da dificuldade que era dizer aquele longo texto e daí 

a necessidade de lê-lo em cena, o que acabou se tornando uma das marcas da 

performance  de Bethânia no palco:   

  

Quando eu fiz o Desavim, eu sugeri o primeiro texto da Clarice Lispector 
que ela disse. Era um texto enorme também que ela fazia lido “O 
mineirinho” ,  é uma crônica que a Clarice escreveu por encomenda do 
Paulo Francis para uma revista da época, que hoje todo mundo conhece. 
Bethânia lia tudo. Ela lia todo esse negócio, foi a primeira vez que ela fez 
até porque era um texto tão comprido que não cabia numa pagina só, então 
aí ela ai largando as páginas e o público adorava. Foi a primeira vez que ela 
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largou as páginas, mas era porque o texto era muito comprido não dava pra 
ela decorar, era muito longo, daria, mas, ela ensaiou esse show em uma 
semana e me chamou em cima da hora. Ainda não nos conhecíamos muito, 
mas como ela ensaiou em uma semana, mal deu tempo de ensaiar as 
músicas e ela fez assim, inclusive foi a primeira vez que ela trabalhou com o 
Terra Trio  e assim por diante. 

  (Depoimento de Fauzi Arap, São Paulo, 20/11/2010) 

  

  

Depois da fase de boates e pequenos teatros, Bethânia partiu para 

espetáculos mais ambiciosos e plateias maiores. Dali em diante, Bethânia estreitou 

seus laços com a obra de Fernando Pessoa e em 1971 estreou o show Rosa dos 

Ventos, que a consagraria como artista definitivamente. Nesta transição, o que era 

texto de uma leitura silenciosa, tornou-se obra viva na performance vocal da 

intérprete, que assume o lugar de “poeta do desassossego” criando um efeito de 

imantação sobre o público, capturado pela voz do encantamento. De acordo com 

alguns críticos da época, a plateia saía do local “hipnotizada” pela beleza e  força da 

performance de Bethânia. 

Ela é uma intérprete que traz à tona o que a poesia é por excelência: uma 

experiência com o corpo da palavra e de todas as sensações que provoca, pois a 

palavra enquanto verso é uma ferida aberta sempre em erupção, corpo presença, 

corpo vivo, transformação e metamorfose contínua do que não tem nome ou 

designação. É aos poetas que se destina o ofício de tecer artesanalmente a palavra, 

colocando-a sempre à disposição do canto, da dança e de todos os movimentos 

possíveis da vida, inclusive os da desordem e do desassossego, geradores da 

verdadeira criação. Como diz Cristóvão Tezza: 

 

 [...] Hoje, a própria poesia, por origem e excelência um fenômeno oral, se 
tornou majoritariamente um objeto para os olhos. O que havia de oralidade 
nela parece que migrou para a música popular, onde encontrou um 
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corrosivo e invencível habitat, de tal forma poderoso que cortou o caminho 
de volta. [...] ( 2012, p.29) 

 

Com efeito, a própria situação de vocalização da palavra-canto, que 

culmina na transmissão e recepção, constitui-se em um ato único de participação e 

de co-presença, que provoca o prazer.  É interessante lembrar que Maria Bethânia 

criou uma imagem que se consolidou no canto popular, mostrando o poder de sua 

voz grave, de sua expressão direta e da articulação rítmica que possui, 

singularizando cada uma de suas interpretações, graças à construção de um 

fraseado rítmico dramatizado. Em vista disso é que a fusão entre a literatura e o 

teatro, em suas apresentações, se dá de forma tão expressiva e legitima.  

No decorrer de sua carreira, Bethânia vai deixando cada vez mais 

evidente que leva para os palcos a presença da voz como um instrumento que 

norteia seu canto e  lhe dá uma especial qualidade dramática. Muito mais do que se 

propor a fazer uma apresentação de uma sequência de músicas, Bethânia constrói 

um espetáculo no qual alinhava a relação texto-performance-palco, construindo uma 

encenação coesa para a qual se voltam todos os elementos, desde os arranjos 

musicais e a vocalização dos textos poéticos, até a iluminação, os figurinos e a 

direção. 

A percepção do sentido fronteiriço entre palavra falada e cantada, bem 

como dessa duplicidade entre cantora e atriz, pode ser observada neste depoimento 

de Bethânia: 

 

É que a musica popular brasileira tem uma penetração muito grande, muito 
mais fácil. Ela toca as pessoas, entendeu? E como eu sou uma cantora mas 
que fica um pouco misturada com a intérprete, fico naquele limite ali entre 
a cantora e a atriz. É, sou intérprete, não sou atriz. Eu achei que podia 
ser interessante onde eu pudesse levar essa informação da palavra 
falada também. Não só cantada que eu acho que a música, lógico, a 
música é muito mais fácil, o som é abstrato, absorve você, é como perfume, 
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você sente(...) E a palavra falada ela tem uma certa imponência, uma 
certa postura, quase uma dureza, para mim não, mas é um pouco pensado 
assim. Então quando eu falo muita gente conhece, é lógico, mas muita 
gente procura conhecer. (Palavra (En)Cantada, 2009, grifo nosso) 

 

Ainda é importante lembrar que, quando Bethânia se refere à 

interpretação dos textos que escolhe para seus shows, faz questão de frisar a 

relação que cria entre palavra poética e musica/canto: 

O meu tempo, o ritmo, a pausa, o silêncio, a respiração, tudo é como 
música, é como música que tivesse partitura. Todo meu texto é marcado um 
pouco o meu ponto. É a única hora que eu crio porque eu não sou autora 
não escrevo, não componho, então a hora de eu criar é quando eu encontro 
a música da palavra e a palavra da música, vou me deixando levar e aí eu 
consigo fazer uma criação minha. ... Aí eu vou achando o meu caminho. O 
que mais me satisfaça, o que mais me traduza e que mais eu possa contar 
às pessoas que me ouvem que aquilo é verdade, que não tem mentira, que 
é verdade e que é importante eu dizer, que eu não quero viver sem dizer. 
Eu quero falar, eu quero me expressar. ( Entrevista de Maria Bethânia – 
Programa “Almanaque” – Globo News – 2010) 

 

Acrescente-se a isso, a reiterabilidade, qualidade essencial da 

performance para Zumthor, por evocar o retorno de um momento irrepetível e, ao 

mesmo tempo, capaz de trazer um núcleo originário, uma tradição, tal qual ocorre 

com o poema de Caeiro, que ressoa a cada vez que é revisitado e recriado  na voz 

da intérprete, no contexto de Rosa dos Ventos. Esse é também um traço que 

aproxima o ato performativo da palavra-canto de Bethânia do ritual, também ele uma 

manifestação única, no tempo do agora, de uma cena que remete a uma origem 

ancestral, cujo retorno renova-se a cada vez que o intérprete o vivifica em sua 

performance.  

Se considerarmos as ideias de Cohen (2011), ainda para reforçar os 

conceitos Zumthorianos nessa pesquisa acerca do espetáculo como ritual e 

presentificação de um eu, encontramos: 
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Sempre que se está atuando (isto é extensível para todas as situações da 
vida) existe um lado nosso que “fala” e outro que observa. Essas situações-
limites não são da mesma esfera do humano ou, se o são, pertencem 
àqueles momentos de transcendência, visualizados por Artaud, e atingidos 
por seres privilegiados em momentos de oniconsciência, de perda de ego 
individual.  É interessante notar que nessa situação paradoxal os dois 
extremos se tocam: eu não sou mais “eu” e ao mesmo tempo eu não 
“represento”. O público é colocado numa postura de espectador que assiste 
a uma “história”, mas que tudo remete ao imaginário, ou seja um passa a 
não ser mais o de uma representação, mas o de uma outra coisa que pode 
ser um rito, uma demonstração etc. (2011, p.96) 

 

Na performance, portanto, há uma acentuação muito maior do instante 

presente, o que leva o publico a uma espécie de comunhão com o intérprete e, 

segundo Cohen (2011), a relação comunicativa assume um caráter ritualístico e 

mítico, com um menor distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador.  

Essa valorização do instante presente da atuação faz com o performer tenha que 

aprender a conviver com as ambivalências tempo/espaço real versus tempo/espaço 

ficcional.   

Cohen (2011) ressalta, também, que “na expressão artística da 

performance, o trabalho passa a ser muito mais individual e o artista  verticaliza todo 

seu processo, criando seu roteiro e forma de atuação, tal qual o artista plástico, o 

músico ou o escritor” (2011, p.100). A partir disso, o performer vai desenvolver suas 

habilidades pessoais e a criação de um vocabulário próprio, como faz Maria 

Bethânia no espetáculo  Rosa dos Ventos.  

A  obra concebida pela intérprete/performer  Maria Bethânia no palco, 

especialmente no Poema VIII de Caeiro, reafirma a força de seu canto,  capaz de 

mobilizar a plateia para um novo rito, que é seu e de todos aqueles que participam 

do espetáculo, assumindo o papel de uma espécie de sacerdotisa-poeta. 
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3.4 Maria Bethânia e a construção da persona: o canto poético-dramático 

 
A interpretação de Maria Bethânia possui uma ligação íntima com a 

dramaticidade que as músicas e os textos poéticos escolhidos para vocalização 

possuem. Tal dramaticidade está relacionada de maneira veemente com  a criação 

de sua “persona” que, conforme Cohen (2011) se dá  por meio da elaboração de 

uma forma em dupla direção:  de fora (o estímulo de uma ideia, um texto prefixado, 

etc) para dentro (a postura, a energia, a roupagem desta persona). Esse fato 

determina que as personas não sejam realistas, por mais que exista nelas uma 

energia própria. 

Cabe ainda destacar as duas maneiras distintas de conceber uma 

performance, segundo Cohen (2011, p. 123; 128): a relação estética e a mítica.  Na 

relação estética, persiste um distanciamento entre o sujeito (o ator) e o objeto (a 

personagem representada), já  na relação mítica, ao contrário, ocorre a fusão entre o 

sujeito e o objeto, de modo que o intérprete não mais representa uma personagem, 

diferente dele, mas assume-se como uma “persona”, integrando-se ao público, 

também participante do rito e não mero espectador. Podemos dizer que na relação 

estética existe uma representação do real e na relação mítica uma vivencia do real. 

Não existe uma relação totalmente estética, distanciada, nem totalmente mítica, 

inserida. 

Na performance, como já verificamos, existe uma acentuação muito maior 

do instante presente, do momento da ação e isso cria uma espécie de rito no qual o 

público entra em comunhão com o intérprete, que a esta altura adquire uma aura de 

mediador entre o terreno e o sagrado das origens, e é justamente aí que Bethânia 

assume uma função demiúrgica, tal qual ocorreu com o “Poema VIII”, na relação que 

o poeta estabelece com o novo Menino Jesus e com o poema que o reinventa. 
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Em sua performance, Bethânia criou rituais próprios, como por exemplo, o 

de se apresentar sempre descalça, em respeito e adoração ao palco, que, segundo 

ela, representa um local sagrado, como os terreiros de candomblé, para a recitação 

dos poemas e a encenação do espetáculo.  Lembramos, ainda que, para cada 

apresentação, a interprete se veste de sua “persona”, que se materializa na sua 

relação com o palco: 

 

Ela nasceu no palco, pelas mãos de Boal e da Nara Leão. Ela é muito mais 
do teatro. Acho que, se dependesse de outros meios de divulgação para se 
lançar, para existir artisticamente, talvez ela não fosse a artista que é. O 
vínculo da Bethânia com o teatro é imediato e original; vem da origem, do 
começo. O lugar dela é no palco. (PACHECO, 1977,apud SILVA, 2010, 
p.92). 
 

 

O mesmo também aparece em algumas matérias do período em que 

esteve em cartaz o espetáculo Rosa dos Ventos: 

 

Não se trata de um simples show musical, porque Bethânia representa o 
tempo inteiro. A expressão não se limita ao colorido pessoal que dá às 
canções o que seria muito: ela preenche o espaço do palco sem perder 
um efeito plástico e a riqueza de qualquer movimento. Não há hoje, 
entre nós, quem dê um passo mais harmonioso, apoie com maior 
encanto o corpo sobre a ponta de um pé arqueado, levante os braços 
com um desenho perfeito ou corra e se sente com uma teatralidade tão 
autêntica. Voz e corpo se fundem em Bethânia para trazer à tona 
musicalidade das entranhas. (MAGALDI, 1972, apud SILVA, 2010, p.06; 
grifos nossos). 

 

 

Na seleção desses depoimentos, evidencia-se a teatralidade da 

performance de Maria Bethânia e daí a dificuldade para defini-la  ora como cantora, 

ora como atriz. A persona construída pela artista tece uma interpretação com rastros 
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de múltiplas linguagens e potencialidades de corpo e voz como território de 

experimentação musical e literária. 

Quem convive e trabalha com Bethânia sabe que para estar ao lado dela 

é preciso respeitar sua ligação com o divino, pois para construir o que aqui 

denominamos sua persona no palco, é preciso levar em consideração suas crenças 

religiosas. Sua disciplina não é só no palco ou na gravação de seus discos, mas, 

antes de tudo, em seu caminho religioso e devocional. Faz parte de seu ritual 

pessoal para entrar em cena uma série de elementos como: não vestir preto, não 

dizer algumas palavras, ter em seu camarim imagens de santos e orixás, além da 

saia branca de Mãe Menininha do Gantois, Yalaorixá que a iniciou no Candomblé, 

recobrindo sua cadeira como símbolo de proteção e a meditação que antecede sua 

entrada no palco.  

Bia Lessa, diretora teatral descreve como é a rotina de Bethânia em suas 

turnês e como se dá parte do processo criativo da cantora. Segundo outros diretores 

que já trabalharam com Bethânia, inclusive Elias Andreato que dirigiu o espetáculo 

“Bethânia e as Palavras” (2011), é um relato significativo e que merece ser lido na 

íntegra: 

 

Acho que o cotidiano inventado por Bethânia durante a apresentação de 
seus shows constitui o espelho de sua alma, sua melhor definição, e se 
confunde com sua própria pessoa. Bethânia chega ao teatro geralmente 3 
ou 4 horas antes de começar o show.  Seu camarim é sempre o mesmo, 
com as mesmas coisas, objetos que fazem parte de seu universo simples: 
uma cadeira para sentar - nem alta nem baixa, branca, que possibilite seus 
movimentos, que não lhe tome a atenção do corpo, que não a desvie de seu 
objetivo.  Não há nenhum objeto, mobiliário, além do que necessita para 
rezar, estudar e lhe fazer companhia. Os objetos são ricos em memória e 
significado, nada que está ali é à toa. São o que são e estabelecem com ela 
um diálogo permanente. A tesoura para cortar as unhas, os Santos, a 
fotografia da Mãe Menininha, a saia branca que envolve a cadeira, o 
espelho simples com suas luzes úteis. As pulseiras guardadas num pano. O 
copo de água.  Não importa a cidade, o país, as coisas são as mesmas e 
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estão nos seus lugares – quem muda é o pensamento – de lugar, de 
espaço, mas não de objetivo. Atos que fazem parte de seu cotidiano e que 
já são sua própria pessoa. Impossível imaginar Bethânia sem agradecer as 
árvores, sem observar o vento, sem trazer o sagrado para o seu cotidiano. 
Ela agradece durante a noite, durante o dia, no meio de uma conversa, 
quando a natureza invade seu olhar, seu espaço físico.  Quem chega 
primeiro é Nicinha3, com sua luz, sua dedicação, seu passo calmo e firme. 
Seu olhar preciso e uma roupa sempre impecável – de festa, de celebração, 
pronta para exercer sua nobre função: a de estar presente e propiciar o 
necessário para que Bethânia possa se ocupar do canto e não se distrair 
com novidades – sejam elas boas ou ruins.  A chegada da Bethânia 
sentimos pelo ar. O silêncio se estabelece. Nos dirigimos para o camarim – 
alegria.Conversamos com mais detalhes sobre o show anterior, as novas 
idéias – algo que precisa ser refeito. Não há medo de mudanças, elas são 
sempre bem vindas — são a explicitação do caminho, do leito do rio e do 
que ainda está por vir. Mudar para Bethânia é como respirar, viver. Essa 
qualidade é seu maior tesouro, ou seu maior segredo. Não há riscos a 
correr além dos riscos inerentes à nossa condição – seres humanos 
imperfeitos e vulneráveis. As mudanças são sofisticadas – muda-se por 
causa de uma frase, por causa da lembrança de uma nova canção, de uma 
nova ordem que pode enriquecer o entendimento do show ou pela 
insegurança da execução – isso, algo inadmissível. Não se pode errar no 
óbvio. Os erros precisam também ser nobres. Não há possibilidade de 
dialogar com Bethânia se não compactuar com a intenção de um trabalho 
que ainda está por vir e por uma incessante busca de uma execução 
rigorosa. Da mudança anunciada, vamos para o palco. Novas canções, 
inversão do roteiro, ajustes nas emendas das músicas. As emendas são tão 
importantes como as canções; elas amarram o discurso, elas editam as 
emoções, elas transformam as canções em textos e o show passa a ser um 
pensamento. Não há uma seqüência de números musicais. Há um roteiro 
com começo, meio e fim que pode ser lido como um texto corrido, sem 
interrupções. A pausa é sempre dramática, repleta de sentido e nua. Não há 
limitações de esforço para que o discurso fique claro, não há tom que não 
seja encontrado, não há corte que não possa ser feito. Não há regras – a 
regra única é a limpeza e a segurança do que se diz e para isso novas leis 
serão criadas diariamente. No palco ela permanece pelo tempo que for 
necessário, 20 minutos, 40 minutos, o tempo real para ajuste da banda, da 
marca, da luz, do gesto.De volta ao camarim, um papo furado da melhor 
qualidade, uma estória de Santo Amaro contada pela Nicinha, estórias 
memoráveis que geram risadas infinitas, constantes e até dolorosas. Dói-se 
de tanto rir. Alegria de viver no seu auge! Estórias que podem ser contadas 
mil vezes, repetidas, reinventadas. Santa Amaro é um universo repleto e 
Nicinha, uma deusa em sua observação. Na conversa, o cabelo que ela 
mesma faz. O batom e olho que ela mesma pinta e o jantar vindo de casa 
numa vasilhinha de plástico – comidinha. Carne assada, arroz, sabor de 
cominho. A comida é o alimento que dá suporte ao corpo e à alma, por isso 
a comida vem de mãos certeiras, feita como ela gosta, com os sustentos 
para aquele dia. Mas não pode ser boa demais, “boa demais dói!”. No 
camarim não fica ninguém, só as pessoas necessárias para o trabalho e 

                                                 
3 Eunice Souza de Oliveira, a Nicinha, irmã adotiva de Maria Bethânia faleceu aos 83 anos em 
outubro de 2011.  
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para o convívio. Não há visitantes, não há novidades. Isso tudo contado em 
minutos: 10 minutos para o nada, 15 para o jantar, 45 minutos ... e assim 
por diante. Depois do jantar, a concentração e o trabalho – o camarim fica 
absolutamente silencioso, as risadas se transformam em atmosfera para a 
alegria do contato com o show - servem de berço para o estudo silencioso. 
Diante do espelho, sentada, Bethânia faz o show para si própria. Não um 
pedaço, um fragmento – mas ele todo. Revê cada intenção, repensa as 
sequências e emendas, refaz as intenções, a localização no palco, o gesto. 
Uma hora e meia diante do espelho, absolutamente concentrada e 
absolutamente humana diante do desejo de honrar sua vocação. O palco. O 
palco de fato é sagrado. Essa humildade diante da condição frágil de nosso 
“pobre” espírito imperfeito.Show estudado, Bethânia prepara sua voz com 
alguns exercícios, o silêncio se desfaz, uma ou outra estória volta a ser 
contada, algumas sugestões de última hora que possam dar o tom do 
espetáculo do dia e a roupa “muuuito” bem passada. Elas também são 
rigorosas, firmes - contém um discurso. Vestir a roupa, soltar os cabelos, 
colocar cada pulseira – às vezes uma a uma -, olhar para cada objeto que 
está em sua mesa de trabalho, ajoelhar e agradecer diante da tarefa a ser 
cumprida, diante de poucos olhares atentos e participantes. Cúmplices de 
seu oficio. Pronta, séria mas alegre, convicta e determinada, Bethânia 
recebe em seu camarim os músicos para um último combinado e uma breve 
oração, de agradecimento e de chamamento. “Estamos aqui para cumprir 
nosso ofício com humildade, coragem e determinação. Que Nossa Senhora 
nos permita honrar nosso trabalho e nos abençoe no dia de hoje”. A oração 
nunca é a mesma, ela vem repleta de significados, contém a célula nuclear 
do trabalho. Às vezes vem emoldurada por um caso divertido, uma piada 
dos músicos, um novo caso de Santo Amaro – sagrado e profano ali juntos, 
de mãos dadas, como deve ser. Rir sem limites, mas com o pé e alma 
firmes, consciente da seriedade e da tarefa. Bethânia não fala com mais 
ninguém, sua concentração é plena. Tira seu chinelo, pisa os pés no chão e 
vai a caminho de sua própria vida. Naquele lugar, fazendo os últimos 
exercícios para a voz, revendo detalhes do roteiro, como se fosse pela 
primeira e última vez, Bethânia se vê diante do que escolheu. Olha para o 
espelho num cantinho do palco onde há um pequeno camarim e ela se vê 
como é. Suspiros profundos, pavor diante de sua missão. Imagino que 
desse olhar, que olha a si própria diante do próprio limite, é que nasce a 
humana Bethânia. Tão humana que às vezes parece ar, chuva, trovão e 
brisa. Cantar para Bethânia é viver. E para quem a vê, assistimos alguém 
que acabou de nascer. E assim é. No palco Bethânia não pede água – não 
há pausa. Há uma noção profunda do que é privado e público. Ela está se 
apresentando - com cerimônia, com respeito, com dedicação. Não pede 
água, não nega fogo, está pronta para o que vier. O copo de água só no 
camarim (no fundo do palco fechado com sua cortininha). Esse canto do 
palco me lembra sempre a casa de Dona Canô, o branco e o azul, os 
móveis que servem para acolher, o quarto de Bethânia que não tem nada, 
apenas cama, mesa para apoiar o copo, janela e um pequeno banheiro. 
Mas do lado do quarto simples, há um palco. No quintal de Dona Canô há 
um palco. Mas Dona Canô é ali o berço. O copo está ali em cima de uma 
mesa simples diante de um pequeno espelho e o palco é outro. De novo 
Bethânia diante dela, para os suspiros próprios, para refazer as forças para 
a luta, para ver no olhar do outro e na palavra de quem a acompanha se o 
percurso está correto.  Renovar o espírito e caminhar novamente para seu 
segundo ato – rever novamente aquela platéia e apresentar uma nova 
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pessoa. Por isso uma nova roupa, um novo espaço, uma nova luz. Surge 
alguém que ainda não vimos. Fim de show. Fechada a cortina o camarim 
fica trancado, ninguém entra, ninguém sai. Recolhida, pensativa, às vezes 
muito feliz e agradecida, às vezes inconformada e furiosa. Nunca há 
convidados antes de uma avaliação. Poucas ou muitas palavras – as 
necessárias para rever o que foi apresentado. Pensamos no que 
precisamos mudar, fazemos rápidos planos e a porta do camarim se abre. 
Primeiro para os amigos mais íntimos, que são cuidadosamente 
referenciados e ouvidos, depois para os não tão conhecidos e, quando não 
está exausta, para um número gigantesco de fãs. O encontro com a banda 
para um brinde regado sempre de falas memoráveis, canções lindas e 
alegria. Horas depois, a alegria do chão do camarim, da hora que fica sem 
tempo, da alegria repleta de vitalidade, do vazio da noite, do teatro já 
dormindo. Assim são todos os dias, em todas as cidades e em cada 
apresentação de Bethânia. Festa, amor e devoção, ensinamentos de Dona 
Canô que sua filha transforma como numa poderosa alquimia numa única 
palavra - o canto.  Os dias, as tardes e as noites. A vida que só é vida na 
realização de seu ofício. No caso de Bethânia não há uma obra, há um ser. 
Um ser que emerge do ofício de cantar. Um canto, uma voz, uma alma, que, 
felizmente, podemos compartilhar. (Estado de São Paulo, 10/12/2009) 

 

 

Por meio desse texto, é possível termos uma dimensão mais precisa de 

Maria Bethânia como intérprete e o seu modo de pensar, fazer e constituir sua arte 

que nasce com particularidades muito pessoais e que culmina na concepção de uma 

obra que se materializa nela própria: é ela a persona de um canto-poético-dramático 

que lhe dá a capacidade de se reinventar quantas vezes forem necessárias para 

solidificar-se como uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns dos senhores que estão aqui hoje já me viram em cena onde ouso e 
gosto de me expressar também através da palavra falada. Gosto de 
emprestar a minha vida, a minha voz às historias e aos personagens que os 
autores nos revelam. Eu sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje nesse tempo de 
tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa “quixotesca”, é como provocar 
o mundo, ofender o mundo, pois vivemos como se não coubessem mais o 
silêncio, as delicadezas. Mas cabem, e isso me comove e me atrai.  (Maria 
Bethânia)4 

 

Concordar com Bethânia significa afirmar uma tarefa quixotesca – olhar a 

vida pelas bordas, pelos caminhos que, às vezes, parecem não caber neste mundo 

pragmático e provocar o mundo, por esta vereda, é o que importa – para Bethânia, 

para Pessoa, para quem ousa acreditar que ainda cabem, sim, “delicadezas e 

silêncio” na cena da vida e da arte. 

Depois de percorrer um longo percurso de pesquisas e reflexões, esta 

Dissertação de Mestrado teve como objetivo central o estudo da performatização do 

“Poema VIII”, de Alberto Caeiro, pela intérprete Maria Bethânia, no show Rosa dos 

Ventos. Para a análise crítica, foram fundamentais os conceitos de performance, 

voz, texto e obra de Paul Zumthor (1997, 2000 e 2007) e o de “persona”, de Renato 

Cohen (2011). 

 A apropriação que o espetáculo faz do “Poema VIII”, defrontou-nos com 

um texto poético de Caeiro, no qual aspectos críticos corrosivos e dessacralizadores 

esvaziam a imagem do Menino Jesus de tradição católica/cristã, para depois 

ressignificá-la em uma dimensão mais real e humana. Caeiro descobre e revela uma 

nova trindade no poema que não é mais aquela da Igreja, mas, sim, a que institui 

como a única e verdadeira: aquela que se estabelece entre o poeta, o Menino Jesus 

e as sensações.  

                                                 
4 Palavras de Maria Bethânia na turnê do espetáculo “Bethânia e as Palavras”‐ Teatro FAAP – SP, abril de 2011. 
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Maria Bethânia recria esta trindade ao vocalizar-dramatizar o poema, 

colocando-se no lugar do poeta, cúmplice de um novo Menino Jesus em uma 

combinatória performática que não se inscreve mais no livro, mas nos palcos. Nesta 

transição, o que era “texto”, em uma leitura silenciosa, torna-se  “obra” viva na 

performance vocal-dramática da intérprete. 

Além de todos os recursos de som, luz, cenário, canto e dramatização 

necessários para tal performance, o “Poema VIII” passa por uma edição 

extremamente significativa que retira dele todas as passagens nas quais Caeiro 

fazia as críticas mais agressivas aos dogmas da tradição cristã.   

O fator preponderante para tal transformação foi, sem dúvida, a história 

pessoal da intérprete, enraizada na sua formação religiosa construída, desde muito 

cedo, no catolicismo, ao lado do candomblé e do culto aos deuses africanos, tendo 

sido iniciada no Gantois de Mãe Menininha, em Salvador.  

Embora o show, Rosa dos Ventos, fosse de protesto velado, cantando a 

vinda de Caetano Veloso e outros companheiros exilados pela ditadura militar, 

Bethânia nunca quis ser uma cantora rotulada em um estilo, como o de protesto, por 

exemplo, e esse talvez seja outro motivo para não vocalizar os versos mais 

dessacralizadores de Caeiro contra a igreja. 

No entanto, tal qual observamos anteriormente, tanto no poema quanto 

na sua performance no palco, há uma nova sacralização do Menino Jesus e de seus 

duplos: o poeta e a intérprete Bethânia, cuja “persona” se redimensiona como “porta 

voz” desse novo Menino Jesus em “estado de pureza natural” como propaga Caeiro: 

“Creio no mundo como um malmequer/ Porque o vejo./ Mas não penso nele/ Porque 

pensar é não compreender.../ O Mundo não se fez para pensarmos nele. (2007, p. 

20, 21) 
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Maria  Bethânia não escreveu versos como Fernando Pessoa, mas 

certamente acaba pertencendo às mesmas águas do poeta português por romper 

com o silêncio e atravessar o tempo e espaço em seu palco. Esse encontro de rios 

dissonantes e aparentemente vindos de lugares extremos, transbordados de arte 

escrita e falada, deságua no mesmo oceano, tornando-se um encontro de vozes que 

se misturam, reiteram e recriam outras identidades, voltando, magicamente, ao 

mesmo ponto de origem. 

Paul Zumthor (1997, 2000 e 2007) nos ensina que a palavra vocalizada 

envolve o corpo e adquire o estado de obra de arte como ritualização que evoca 

essa voz que poetas e artistas sempre ouviram, que é a voz da humanidade, que 

sempre foi nossa e, portanto, não está perdida. Partindo desta reflexão, podemos 

concluir que a performance vocal exige mais do que a concentração de uma leitura 

silenciosa, o que faz a interprete Maria Bethânia por meio da recriação dos versos 

de Fernando Pessoa, entregando-nos uma poesia-corporal que nos convida a ser 

leitores performáticos também, para ouvirmos esta “outra voz”.  

O papel registra, guarda, arquiva e desenha silenciosamente a vida traduzida em 

linguagem poética. Não menos importante é a poesia vocal que também é verso 

para ser cantado e encenado; palavra que se diz e se mostra em plenitude como os 

homens faziam desde suas origens.  
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Poema VIII – Alberto Caeiro  

Num meio-dia de fim de Primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 
Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
No céu era tudo falso, tudo em desacordo 
Com flores e árvores e pedras. 
No céu tinha que estar sempre sério 
E de vez em quando de se tornar outra vez homem 
E subir para a cruz, e estar sempre a morrer 
Com uma coroa toda à roda de espinhos 
E os pés espetados por um prego com cabeça, 
E até com um trapo à roda da cintura 
Como os pretos nas ilustrações. 
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 
Como as outras crianças. 
O seu pai era duas pessoas — 
Um velho chamado José, que era carpinteiro, 
E que não era pai dele; 
E o outro pai era uma pomba estúpida, 
A única pomba feia do mundo 
Porque não era do mundo nem era pomba. 
E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. 
Não era mulher: era uma mala 
Em que ele tinha vindo do céu. 
E queriam que ele, que só nascera da mãe, 
E nunca tivera pai para amar com respeito, 
Pregasse a bondade e a justiça! 
Um dia que Deus estava a dormir 
E o Espírito Santo andava a voar, 
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. 
Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. 
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz 
E deixou-o pregado na cruz que há no céu 
E serve de modelo às outras. 
Depois fugiu para o Sol 
E desceu pelo primeiro raio que apanhou. 
Hoje vive na minha aldeia comigo. 
É uma criança bonita de riso e natural. 
Limpa o nariz ao braço direito, 
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Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba a fruta dos pomares 
E foge a chorar e a gritar dos cães. 
E, porque sabe que elas não gostam 
E que toda a gente acha graça, 
Corre atrás das raparigas 
Que vão em ranchos pelas estradas 
Com as bilhas às cabeças 
E levanta-lhes as saias. 
A mim ensinou-me tudo. 
Ensinou-me a olhar para as coisas. 
Aponta-me todas as coisas que há nas flores. 
Mostra-me como as pedras são engraçadas 
Quando a gente as tem na mão 
E olha devagar para elas. 
Diz-me muito mal de Deus. 
Diz que ele é um velho estúpido e doente, 
Sempre a escarrar no chão 
E a dizer indecências. 
A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. 
E o Espírito Santo coça-se com o bico 
E empoleira-se nas cadeiras e suja-as. 
Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. 
Diz-me que Deus não percebe nada 
Das coisas que criou — 
«Se é que ele as criou, do que duvido.» — 
«Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, 
Mas os seres não cantam nada. 
Se cantassem seriam cantores. 
Os seres existem e mais nada, 
E por isso se chamam seres.» 
E depois, cansado de dizer mal de Deus, 
O Menino Jesus adormece nos meus braços 
E eu levo-o ao colo para casa. 
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. 
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava. 
Ele é o humano que é natural, 
Ele é o divino que sorri e que brinca. 
E por isso é que eu sei com toda a certeza 
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro. 
E a criança tão humana que é divina 
É esta minha quotidiana vida de poeta, 
E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. 
E que o meu mínimo olhar 
Me enche de sensação, 
E o mais pequeno som, seja do que for, 
Parece falar comigo. 
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A Criança Nova que habita onde vivo 
Dá-me uma mão a mim 
E a outra a tudo que existe 
E assim vamos os três pelo caminho que houver, 
Saltando e cantando e rindo 
E gozando o nosso segredo comum 
Que é o de saber por toda a parte 
Que não há mistério no mundo 
E que tudo vale a pena. 
A Criança Eterna acompanha-me sempre. 
A direcção do meu olhar é o seu dedo apontando. 
O meu ouvido atento alegremente a todos os sons 
São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas. 
Damo-nos tão bem um com o outro 
Na companhia de tudo 
Que nunca pensamos um no outro, 
Mas vivemos juntos e dois 
Com um acordo íntimo 
Como a mão direita e a esquerda. 
Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas 
No degrau da porta de casa, 
Graves como convém a um deus e a um poeta, 
E como se cada pedra 
Fosse todo um universo 
E fosse por isso um grande perigo para ela 
Deixá-la cair no chão. 
Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens 
E ele sorri, porque tudo é incrível. 
Ri dos reis e dos que não são reis, 
E tem pena de ouvir falar das guerras, 
E dos comércios, e dos navios 
Que ficam fumo no ar dos altos mares. 
Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade 
Que uma flor tem ao florescer 
E que anda com a luz do Sol 
A variar os montes e os vales 
E a fazer doer aos olhos os muros caiados. 
Depois ele adormece e eu deito-o. 
Levo-o ao colo para dentro de casa 
E deito-o, despindo-o lentamente 
E como seguindo um ritual muito limpo 
E todo materno até ele estar nu. 
Ele dorme dentro da minha alma 
E às vezes acorda de noite 
E brinca com os meus sonhos. 
Vira uns de pernas para o ar, 
Põe uns em cima dos outros 
E bate as palmas sozinho 
Sorrindo para o meu sono. 
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Quando eu morrer, filhinho, 
Seja eu a criança, o mais pequeno. 
Pega-me tu ao colo 
E leva-me para dentro da tua casa. 
Despe o meu ser cansado e humano 
E deita-me na tua cama. 
E conta-me histórias, caso eu acorde, 
Para eu tornar a adormecer. 
E dá-me sonhos teus para eu brincar 
Até que nasça qualquer dia 
Que tu sabes qual é. 
Esta é a história do meu Menino Jesus. 
Por que razão que se perceba 
Não há-de ser ela mais verdadeira 
Que tudo quanto os filósofos pensam 
E tudo quanto as religiões ensinam? 
 

“O Guardador de Rebanhos”. In Poemas de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. (Nota 
explicativa e notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor. Lisboa: Ática, 1946. 10ª ed. 
1993). - 32. “O Guardador de Rebanhos”. 1ª publ. in Presença, nº 30. Coimbra: Jan.-Fev. 
1931. 
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O ROTEIRO  
 
 
 

Maria Bethânia 
Rosa Dos Ventos – O Show Encantado 

Estreia 27 de julho de 1971 
Teatro da Praia – RJ  

 
 
Assombrações  
Sueli Costa / Tite Lemos 
 
Texto 01 
O desconhecido no prédio vizinho me olha, e eu o olho. 
Existe um muro e um abismo que nos separa. 
Eu vou até o muro, espio o abismo e tenho medo. 
Eu tenho medo, mas começo a perder 
(Fernando Pessoa) 
Noite dos mascarados  
Chico Buarque  
 
Texto 02 
(...) 
Sou eu mesmo, o trocado,  
O emissário sem cartas nem credenciais,  
O palhaço sem riso, o bobo com o grande fato de outro,  
A quem tinem as campainhas na cabeça  
Como chocalhos pequenos de uma servidão em cima.  
Sou eu mesmo, a charada sincopada  
Que ninguém da roda decifra nos serões da província. (...) 
Quanto fui, quanto não fui 
Tudo isso sou 
Quanto quis, quanto não quis 
Tudo isso me forma 
Quando amei ou deixei de amar 
É a mesma saudade em mim (...) 
Sou eu mesmo, a charada sincopada  
Que ninguém da roda decifra nos serões da província.  
(Ficções do Interlúdio – Poesias de Álvaro de Campos, Poema 481) 
 
Último Pau de Arara 
Venâncio / Corumba / J.Guimarâes 
 
Pau de Arara 
Luiz Gonzaga / Guio de Moraes  
 
Carcará  
João do Vale / José Cândido 
 
Viramundo 
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Gilberto Gil / J. C. Capinam 
 
Texto 03 
Nesta vida, em que sou meu sono,  
Não sou meu dono,  
Quem sou é quem me ignoro e vive  
Através desta névoa que sou eu  
Todas as vidas que eu outrora tive,  
Numa só vida. (...)  

(Fernando Pessoa)  

O canto do Pajé 
Heitor Villa-Lobos/ Paula Barros 
 
Pai Grande  
Milton Nascimento 
 
Valsa pra uma menininha 
Vinicius de Moraes / Toquinho 
 
O Tempo e o Rio  
Edu Lobo / Capinan  
 
Ponto de Oxum 
Toquinho / Vinicius de Moraes  
 
Texto 04 
Nesta vida, em que sou meu sono,  
Não sou meu dono,  
Quem sou é quem me ignoro e vive  
Através desta névoa que sou eu  
Todas as vidas que eu outrora tive,  
Numa só vida.  
Mar sou; baixo marulho ao alto rujo,  
Mas minha cor vem do meu alto céu,  
E só me  encontro quando de mim fujo.  
(Fernando Pessoa) 
 
O mar (Canção Praieira)  
Dorival Caymmi  
 
Onde eu nasci passa um rio 
Caetano Veloso 
 
Morena do Mar  
Dorival Caymmi  
 
Suíte dos Pescadores  
Dorival Caymmi  
 
Avarandado  
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Caetano Veloso  
 
Suíte do pescador 
Dorival Caymmi  
 
O tempo e o rio 
Edu Lobo / Capinan  
 
Cantigas de Roda 
Folclore Baiano / Domínio Público   
 
Marinheiro só 
Caetano Veloso   
 
Texto 05 
Eu sou apaixonada por samba de roda e por carnaval. São duas coisas que eu me 
amarro na minha vida. 
Na Bahia tem um compositor chamado Batatinha que é maravilhoso. Ele só compõe 
para o carnaval, ele só faz sambas para o carnaval. Ele faz tudo meio errado, meio 
ao contrário. Carnaval é uma coisa tão  alegre, tão pra cima e os sambas do 
Batatinha são tristíssimos e tem umas letras incríveis. 
(Maria Bethânia) 
 
Toalha da Saudade  
Batatinha / J. Luna  
 
Imitação  
Batatinha 
 
Hora da Razão  
Batatinha / J. Luna  
 
O  Tempo e o Rio  
Edu Lobo / Capinan  
 
Cantigas de Roda 
Folclore Baiano / Domínio Público 
 
Ciranda da Rosa vermelha 
Folclore Baiano / Domínio Público 
 
Adeus meu Santo Amaro 
Caetano Veloso 
 
Le Lac De Côme (Instrumental) 
Fernand Gignac 
 
Texto 06 
Num meio-dia de fim de Primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
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Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 
Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
(...) 
Um dia que Deus estava a dormir 
E o Espírito Santo andava a voar, 
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. 
Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. 
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz 
E deixou-o pregado na cruz que há no céu 
E serve de modelo às outras. 
Depois fugiu para o Sol 
E desceu pelo primeiro raio que apanhou. 
Hoje vive na minha aldeia comigo. 
É uma criança bonita de riso natural. 
Limpa o nariz ao braço direito, 
Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba a fruta dos pomares 
E foge a chorar e a gritar dos cães. 
E, porque sabe que elas não gostam 
E que toda a gente acha graça, 
Corre atrás das raparigas 
Com as bilhas às cabeças 
E levanta-lhes as saias. 
A mim ensinou-me tudo. 
Ensinou-me a olhar para as coisas. 
Aponta-me todas as cores  que há nas flores. 
Mostra-me como as pedras são engraçadas 
Quando a gente as tem na mão 
E olha devagar para elas. 
(...) 
Damo-nos tão bem um com o outro 
Na companhia de tudo 
Que nunca pensamos um no outro, 
Mas vivemos juntos e dois 
Com um acordo íntimo 
Como a mão direita e a esquerda. 
Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas 
No degrau da porta de casa, 
Graves como convém a um deus e a um poeta, 
E como se cada pedra 
Fosse todo um universo 
E fosse por isso um grande perigo  
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Deixá-la cair no chão. 
Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens 
E ele sorri, porque tudo é incrível. 
Ri dos reis e dos que não são reis, 
E tem pena de ouvir falar das guerras, 
E dos comércios 
(...) 
Depois ele adormece e eu deito-o. 
Levo-o ao colo para dentro de casa 
E deito-o, despindo-o lentamente 
E como seguindo um ritual humano e todo materno 
Até ele estar nu. 
Ele dorme dentro da minha alma 
E às vezes acorda de noite 
E brinca com os meus sonhos. 
Vira uns de pernas para o ar, 
Põe uns em cima dos outros 
E bate as palmas sozinho 
Sorrindo para o meu sono. 
Quando eu morrer, filhinho, 
Seja eu a criança, o mais pequeno. 
Pega-me tu ao colo 
E leva-me para dentro da tua casa. 
Despe o meu ser cansado e humano 
E deita-me na tua cama. 
E conta-me histórias, caso eu acorde, 
Para eu tornar a adormecer. 
E dá-me sonhos teus para eu brincar(...) 
(O Guardador de Rebanhos, Poema VIII – Alberto Caeiro, edição Fauzi Arap) 
 
O doce mistério da Vida (Ah! Sweet Mystery of Life) 
Victor Herbert – versão: Alberto Ribeiro 
 
  
 
 
Segundo Ato 
 
Aldebarã 
Sueli Costa / Tite lemos  
 
Sombra Amiga 
Sueli Costa / Tite lemos  
 
Texto 07 
(...) Fiz de mim o que não soube 
E o que podia fazer de mim não o fiz. 
O dominó que vesti era errado. 
Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 
Quando quis tirar a máscara, 
Estava pegada à cara. (...) 
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(Ficções do Interlúdio – Poesias de Álvaro de Campos – Tabacaria,  Poema 456) 
 
Preconceito 
Fernando Lobo / Fernando Maria  
 
Lama 
Núbia Lafayette 
 
Minha História (trecho) 
Chico Buarque  
 
Lembranças 
Benil Santos / Raul Sampaio  
 
Minha História (trecho) 
Chico Buarque 
 
Vapor Barato 
Jards Macalé / Waly Salomão  
 
El Dia Que Me Quieras (trecho) 
Alfredo Lepera / Carlos Gardel 
 
Anda Luzia 
Braguinha 
 
Mal-Me-Quer (trecho) 
Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira 
 
Ta-Hi (trecho) 
Joubert de Carvalho 
 
Não me diga Adeus (trecho)  
Luiz Soberano / Paquito / João Correia da Silva  
 
Máscara da Face (trecho) 
Klécius Caldas e Armando Cavalcanti 
 
Mora na Filosofia 
Caetano Veloso  
 
Texto 08 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor ei de espalhar meu canto 
e rir meu riso e derramar meu pranto 
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ao seu pesar ou seu contentamento 
 
E assim quando mais tarde me procure 
quem sabe a morte angustia de quem vive 
quem sabe solidão fim de quem ama 
 
Eu possa lhe dizer do amor (que tive) 
Que não seja imortal posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
(Soneto de Fidelidade, Vinicíus de Moraes) 
 
Como Dizia o Poeta 
Vinicius de Moraes 
 
Anda Luzia (trecho) 
Braguinha 
 
Rosa dos Ventos 
Chico Buarque 
 
Maria Bethânia 
Caetano Veloso  
 
Texto 09 
Mestre, meu mestre querido  
A que nenhuma coisa doeu, feriu nem perturbou 
Seguro como um sol fazendo seu dia involuntariamente  
Natural como um dia mostrando tudo  
OH! Meu Mestre 
Meu coração não aprendeu a tua serenidade 
Meu coração não aprendeu nada 
Meu coração não é nada 
Meu coração está perdido 
E depois porque é que me ensinaste a clareza da vista  
Se não podias me ensinar a ter a alma com que a ver clara   
E por que é que me chamaste para o alto dos montes 
Se eu criança das cidades do vale não sabia respirar  
(Ficções do Interlúdio – Poesias de Álvaro de Campos –  Poema 461) 
 
Janelas Abertas – Número 2 
Caetano Veloso  
 
Texto 10 
Encontro de dois. 
Olho no olho. 
Cara a cara. 
E quando estiveres perto  
eu arrancarei  
os seus olhos  
e os colocarei no lugar dos meus. 
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E tu arrancara  
os meus olhos 
e os colocara no lugar dos teus. 
Então, eu te olharei com teus olhos  
e tu me olharas com os meus 
(Fernando Pessoa) 
 
Não Identificado 
Caetano Veloso  
 
Dez Bilhões de Neurônios  
Paulinho Nogueira / Zezinha Nogueira 
 
A Tua Presença Morena  
Caetano Veloso 

A Flor da Noite 
Vinicius de Moraes , Toquinho 
 
O Tempo e o Rio (trecho) 
Edu Lobo / Capinan  
 
Texto 11 
A sonhar eu venci mundos, 
Minha vida um sonho foi. 
Cerra teus olhos profundos 
Para a verdade que dói. 
A Ilusão é mãe da vida: 
Fui doido e tudo por Deus. 
Só a loucura incompreendida 
Vai avante para os céus. 
(Loucura – Fernando Pessoa) 
 
Rei descoberto, rei desconhecido 
Domínio público  
 
Texto 12 
E depois de uma tarde de quem sou eu 
E de acordar a uma hora da madrugada em desespero... 
Eis que as três horas da madrugada eu me acordei 
E me encontrei 
Simplesmente isso: 
Eu me encontrei calma, alegre 
Plenitude sem fulminação 
Simplesmente isso 
Eu sou eu 
E você é você 
É lindo, é vasto 
Vai durar 
Eu sei mais ou menos 
O que vou fazer em seguida 
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Mas por enquanto 
Olha pra mim e me ama 
Não 
Tu olhas pra ti e te amas 
É o que está certo." 

(Extraído do livro “Água Viva” de Clarice Lispector) 

Movimento dos Barcos  
Jards Macalé / Capinan  
 
Molambo 
Jayme Florence / Augusto Mesquita  
 
Nosso Amor 
Noel Rosa 
 
Ponto de Oxóssi   
Folclore / Domínio Público  
 
 
Ficha Técnica: 
Autor e diretor: Fauzi Arap 
Cenários e Figurinos: Flavio Império 
Realização: Benil Santos Promoções e Produções 
Fotos: Marisa Alves de Lima  
Assistente de produção: Sioma Gimpel 
Assistente de direção: Leina Krespi 
Acompanhamentos musicais e arranjos: Terra Trio 
Teatro da Praia – Rio de Janeiro  
Estréia, terça-feira 27 de julho de 1971 
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A Casa Fernando Pessoa  e a Comenda da ordem do Desassossego 

Inaugurada em Novembro de 1993, a Casa Fernando Pessoa foi concebida pela 

Câmara Municipal de Lisboa como um centro cultural destinado a homenagear 

Fernando Pessoa e a sua memória na cidade onde viveu e no bairro onde passou os 

seus últimos quinze anos de vida, Campo de Ourique. Possuindo um auditório, 

jardim, salas de exposição, objetos de arte, uma biblioteca exclusivamente dedicada 

à poesia, além de uma parte do espólio do poeta (objetos e mobiliário que 

pertenceram ao poeta e que são atualmente patrimônio municipal), a Casa Fernando 

Pessoa é um pequeno universo polivalente onde, nos seus três pisos principais, se 

realizam colóquios, sessões de leitura de poesia, encontros de escritores, 

espetáculos musicais e de teatro, conferências temáticas, cursos, exposições de 

artes plásticas, sessões de apresentação de livros, oficinas criativas para o incentivo 

e permanência da literatura, em especial a poesia. 

Inês Pedrosa, escritora e atual diretora da Casa Fernando Pessoa e quem criou a 

Medalha da Comenda da ordem do Desassossego com o intuito de homenagear 

artistas e intelectuais de todo o mundo que se dedicam e contribuem  para  à 

divulgação da obra de Fernando Pessoa ainda afirma que o maior compromisso da 

Casa Fernando Pessoa é a educação:  “ A Casa Fernando Pessoa assume como 

sua missão principal o estímulo à leitura de literatura em língua portuguesa. Por isso, 

o serviço educativo tem uma importância central nesta Casa – a mesma em que  

Pessoa viveu e brincou com os seus sobrinhos. A obra de Pessoa – poeta, ensaísta, 

dramaturgo, ficcionista de si mesmo e do mundo – é, por si só, um apelo 

extraordinário à criatividade e ao amor pela palavra escrita e pela sua capacidade de 

transformar o mundo. Assim, além das variadas sessões culturais que organizamos 

e do trabalho que temos vindo a desenvolver com as escolas e na Casa, em oficinas 
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diversas destinadas a participantes de diversas idades. Apresentamos neste espaço 

a história de Fernando Pessoa, poemas seus, quadras, prosa e cartas de amor, bem 

como uma série de jogos, passatempos e desafios em torno da figura e da obra do 

Poeta e dos seus heterônimos.” 

No dia 08 de março de 2010, a Casa Fernando Pessoa organizou no Rio de Janeiro, 

na sede do Instituto Moreira Salles, uma sessão de homenagem à Profa. Dra. 

Cleonice Berardinelli e à cantora Maria Bethânia, pelos seus trabalhos em prol da 

divulgação da obra de Fernando Pessoa. Na ocasião, a diretora da Casa Fernando 

Pessoa, Inês Pedrosa, outorgou às homenageadas a Medalha da Ordem do 

Desassossego, uma medalha de prata criada pela Casa Fernando Pessoa, com 

design do escultor Jorge Colombo como condecoração das duas divulgadoras da 

poesia pessoana.  

A cerimônia incluiu um debate sobre a importância de Fernando Pessoa no Brasil, 

com a participação das homenageadas e do poeta e filósofo Antonio Cícero, 

Eucanaã Ferraz, bem como a gravação em vídeo de poemas de Pessoa ditos por 

mais de 30 artistas e intelectuais  da cultura brasileira - tais como Adriana 

Calcanhoto, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, 

João Ubaldo Ribeiro, Luís Fernando Veríssimo, Malu Mader,Tony Bellotto, Zuenir 

Ventura, entre muitos outros.  

A cerimônia foi uma das iniciativas que marcam o começo de uma parceria entre a 

instituição lisboeta e o Instituto Cultural Moreira Salles, com quem será celebrado 

um protocolo, disse Inês Pedrosa: "Há muito que procurava um parceiro no Brasil 

que é um país exponencial relativamente à Língua Portuguesa e, concretamente, na 

paixão por Fernando Pessoa.” 
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