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Resumo: O presente texto tem por finalidade propor uma leitura da Antologia poética de Vinicius de 

Moraes, destacando a permanência, em sua poesia, de um sentimento de devoção pela linguagem poética. 

A despeito das palavras do próprio Vinicius, no sentido de dividir a sua obra em duas fases distintas e 

antagônicas, os poemas reunidos na Antologia  sugerem que essa segmentação pode ser revista, sobretudo 

quando se nota que, de ponta a ponta, a sua poética expressa a mesma crença na poesia como meio de 

ascese ao absoluto. 
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Abstract: The following article aims at reading Vinicius de Moraes’ Antologia poética while marking the 

endurance, in his poetry, of a devotional feeling towards poetic language. In spite of Vinicius’ own 

words, which divided his work in two distinct and antagonistic phases, the poems gathered in Antologia 

suggest that this segmentation can be questioned, insofar as this same belief in poetry as a means of rising 

to the absolute  is expressed all along his poetic work. 
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Não são poucas as obras que, com a evolução do tempo e do gostos, passaram a ser 

preteridas por seus autores. “Não há tentação mais pungente, mais íntima ou mais frutífera, 

talvez, do que a de negar a si mesmo”, observou Paul Valéry, em nota à segunda edição de 

Introduction à la méthode de Léonard de Vinci , que ele publicara pela primeira vez aos vinte e 

quatro anos. Como o poeta francês, muitos outros que cederam a esse impulso de reler os 

próprios textos, “sem sombra de ternura e sem paternidade”, com frequência, chegaram à 

conclusão de que não deveriam tê-los escrito, pelo menos não de uma certa maneira (VALÉRY, 

1919, p.9-10)
36

.  

Se essa rejeição a um determinado texto é comum a muitos escritores, cada um deles 

encontra um modo específico de lidar com esse sentimento. Mais do que em outros momentos, 

é no trabalho de organização da própria obra que as encruzilhadas se apresentam aos escritores. 
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 Essas palavras, reproduzidas aqui em uma tradução literal de Paul Valéry,  estão na nota de abertura ao 

estudo sobre Leonardo da Vinci: “Il n'est pas de tentation plus cuisante, ni plus intime, ni de plus féconde, 

peut-être, que celle du reniement de soi-même (...) Relire, donc, relire après l'oubli, — se relire, sans 

ombre de tendresse, sans paternité; avec froideur et acuité critique, et dans une attente terriblement 

créatrice de ridicule et de mépris, l'air étranger, l'œil destructeur, — c'est refaire, ou pressentir que l'on 

referait, bien diffé- remment, son travail”. 
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Sobretudo quando se propõem a reunir em uma mesma antologia boa parte de sua produção, os 

autores têm de decidir, inevitavelmente, o que deve ou não ser preservado.  

Embora muitos nomes da moderna poesia brasileira tenham sido pouco 

condescendentes com os seus primeiros livros, nem todos eles reagiram da mesma maneira a 

essa autocrítica. Cecília Meireles, por exemplo, ao organizar a sua Obra poética (Aguilar, 1958) 

e a sua Antologia poética (Editora do Autor, 1963) excluiu todos os livros que lançara antes de 

Viagem (Ocidente, 1939). Sobre essa exclusão, Leila V. B. Gouvêa afirma que isso “se deu pelo 

fato [de Cecília] não considerar a primeira [produção] como parte da identidade poética e 

estilística alcançada na maturidade” (GOUVEA, 2008, p. 26). Segundo essa leitura, Cecília faria 

parte de uma linhagem de poetas para quais a uniformidade seria um valor a ser cultivado e 

desenvolvido ao longo da obra, de modo que a realização de uma poética coerente consigo 

mesma, sem guinadas ou conversões, importaria para o aprofundamento em torno de questões e 

procedimentos fundamentais.  

Mário de Andrade também foi outro poeta moderno que, na maturidade, não poupou 

críticas ao seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, que ele publicou em 

1917 com o pseudônimo de Mário Sobral. Contudo, diferentemente de Cecília, Mário teve 

interesse em registrar os momentos distintos – e às vezes contraditórios – da própria obra. 

Mesmo concordando com Manuel Bandeira, que considerava o livro “ruim esquisito”, Mário 

decidiu preservá-lo com a publicação da Obra imatura, a qual integrava o extenso projeto 

editorial das Obras completas de Mário de Andrade, que a Livraria Martins começou a publicar 

a partir de 1944. Apesar de fazer parte da coleção, prevista para ser lançada em dezenove 

volumes, esses escritos iniciais só foram publicados postumamente, devido à morte prematura 

do poeta em 1945. Contudo, Mário, mesmo fazendo objeções ao livro, nunca quis livrar-se dele:  

Não renego nem devo renegar esse livro, apesar do seu ‘ruim esquisito’. Porque é extraordinariamente 

representativo justamente do que eu acho que deve ser o artista: “o homem que, por intermédio da obra-de-

arte e da beleza, participa da realidade da vida e busca dar definição de tudo”, como diz o cantador 

nordestino. Ora, esse ideal do artista não-conformista, que propõe uma vida melhor, surgia 

inesperadamente, e confesso que inconscientemente ainda, no fato de eu resolver de supetão publicar esse 

livrinho de versos pacíficos, tendo uma porção de outros, mais belos, mais “estéticos” e muito mais 

gratuitos (ANDRADE, 1983, p. 112). 

Para Mário, portanto, esse livro “ruim” testemunhava a seu favor, porque mostrava seu 

compromisso “pacifista” quando o mundo passava pela Primeira Guerra: aquele “livrinho”, 

segundo ele, evidenciava a sua imagem de “artista não-conformista”, ligado à realidade da vida.  

De igual modo, Vinicius de Moraes fez, a seu tempo, críticas aos primeiros livros de 

poesia, O caminho para a distância e Forma e exegese, publicados na primeira metade da 

década de 1930. Em carta escrita a Manuel Bandeira, em janeiro de 1948, Vinicius  afirmava: 

“Positivamente, não consigo nem olhar mais para Forma e exegese” (MORAES, 1948). Esse 
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título, que Vinicius mais tarde diria ser “pedante pacas”
37

, aparece, por vezes, na epistolografia 

com Bandeira, como uma palavra composta, de sentido depreciativo. Quando queria demonstrar 

desagrado por algum poema ou texto seu, Vinicius escrevia: “cheira muito a formaeexegese 

(sic)” (MORAES, 1949). Mas diferentemente de Cecília, Vinicius não excluiu por completo 

essa obra inicial da sua Antologia poética, cuja primeira edição vem à luz em 1954, pela Editora 

A Noite. Nem tampouco, nesta coletânea, Vinicius republicou integralmente os primeiros livros, 

como fez Mário de Andrade. Ao contrário, das duas primeiras obras, apenas 15 textos foram 

aproveitados – quatorze de Forma e exegese e somente um de O caminho para distância. Na 

verdade, a Antologia de Vinicius foi formada, em sua maior parte, por poemas dos últimos 

livros e de outros inéditos até então, escritos na década de 1940.   

Essa prevalência dos últimos poemas em detrimento da obra inicial evidencia o trabalho 

do poeta no sentido de indicar qual parte de sua produção deveria merecer mais atenção do 

leitor, o que nos leva à imagem de um poeta construindo a própria imagem, exercendo um papel 

decisório, distinguindo entre muitos textos os mais relevantes. Esse papel, aliás, não é estranho 

aos escritores em geral: a organização de um livro frequentemente implica a exclusão de textos/ 

trechos considerados insuficientes pelo autor, processo que pode se tornar mais rígido quando se 

confecciona uma coletânea com os pontos altos de uma determinada produção literária. 

Quero, contudo, chamar atenção para a especificidade da organização desta Antologia. 

Não se trata apenas de uma reunião de poemas selecionados de livros anteriores. Tem-se, na 

verdade, um novo (!) livro de poesia, com um arranjo diferente de todos os outros que publicara 

até então, que reunia, em um mesmo volume, textos éditos e inéditos. Sobretudo, essa foi 

produzida para atingir um fim específico: fornecer uma chave de leitura para se interpretar a 

trajetória literária do autor. Ou por outra: na Antologia poética, para além de publicar poemas 

éditos e inéditos, Vinicius oferecia ao leitor um livro que, ao superar a condição de mera 

coletânea, apresentava uma forma específica, marcada pela interpretação que o poeta fazia da 

própria obra – ainda que seja preciso reconhecer que essa chave de leitura não quer dizer um 

fechamento para outras possibilidades interpretativas.  

Chama a atenção a inserção no livro uma “Advertência” na qual Vinicius expõe os 

critérios que fundamentaram a sua seleção. Nesse paratexto editorial, ele propõe a divisão da 

sua poesia “em dois momentos distintos”, estabelecendo inclusive os marcos de cada uma delas: 

“a primeira, transcendental, frequentemente mística, resultante de sua fase cristã, termina com o 

poema ‘Ariana, a mulher’” e a “segunda, que abre com o poema ‘O falso mendigo’, (...) escrito 
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 Depoimento em áudio, reproduzido no documentário VINICIUS. Direção de Miguel Faria Jr. Rio de 

Janeiro: Paramount Pictures, 2006 (124 min.). 
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em oposição ao transcendentalismo anterior, [é marcada pelos] movimentos de aproximação do 

mundo material, com a difícil mas consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos”. Outros 

momentos que com mais dificuldade se adaptam a essa bipartição são postos como 

“intermédio”, apenas confirmando a proposta. Ao ver sua obra orientada por esse caminhar de 

uma fase em direção a outra, Vinicius explica que, na organização da Antologia, 

impôs-se o critério cronológico para uma impressão verídica do que foi a luta mantida pelo Autor contra si 

mesmo no sentido de uma libertação, hoje alcançada, dos preconceitos e enjoamentos de sua classe e do seu 

meio, os quais tanto, e tão inutilmente, lhe angustiaram a formação.(MORAES, 1954, p.5-6). 

O trecho transcrito acima elucida o que venho comentando até aqui. Nesta 

“Advertência”, o poeta fazia uma avaliação da obra que produzira até então e concluía que a 

evolução já está “alcançada”, que o caminho de sua poesia não deixava dúvidas quanto ao 

abandono do sublime – aqui reduzido à categoria de “preconceitos e enjoamentos” classistas – 

em favor de uma aproximação com o cotidiano – figurada como uma “libertação”.  

Aí está, pois, o fulcro de muitas leituras que depois seriam feitas sobre a poesia de 

Vinicius: enquadrar os poemas nessas duas fases, usando, por vezes, a teleologia para explicar 

as mudanças dentro dessa poética. Tudo se passa como essa primeira fase tivesse sido 

completamente superada e como se pudéssemos encontrar, na segunda, um novo Vinicius, 

“liberto” do substrato ideológico presente na poesia imatura. Todavia, se o poeta não deixa de 

ter razão ao indicar que na Antologia o leitor encontra delineada uma dualidade, creio que, neste 

livro, se podem notar, por outro lado, os momentos em que os poemas nem sempre se ajustam à 

narrativa formulada por Vinicius sobre sua própria trajetória. Ou seja, mais do que mostrar os 

antagonismos em relação a dois momentos da sua poética, os poemas reunidos na Antologia 

permitem que se observe a permanência de uma certa concepção de poesia da qual Vinicius 

nunca se afastou totalmente.   

Falo da figuração da poesia como uma espécie de destino, ao qual o poeta está fadado. 

Não é sem motivo que, na “Advertência”, Vinicius vê uma conexão entre a “luta mantida pelo 

Autor contra si mesmo” e as transformações da sua poesia. Vida e poesia aparecem como que 

indissociáveis, como se os movimentos espirituais de uma determinassem diretamente a 

trajetória da outra. Por isso, a Poesia é designada muitas vezes com inicial maiúscula, ora 

personificada, ora transformada em uma espécie de força que à qual o poeta está subjugado: 

Mas tu, Poesia 

Tu desgraçadamente Poesia 

Tu que me afogaste em desespero e me salvaste 

(“Elegia quase uma ode”. Op. cit., p. 67) 
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Assim, não é estranho que muitos poemas se dediquem à representação do poeta, com 

frequência definido por meio de apostos que buscam predicá-lo como um ser excepcional, que 

padece com o espetáculo do mundo, a qual pode estar numa cena do cotidiano carioca, como a 

passagem de garotas de bicicleta a caminho do mar: 

No vosso rastro persiste 

O mesmo eterno poeta 

Poeta -  essa coisa triste   

escravizada à beleza 

(“Balada das meninas de bicicleta”. Op. cit., p. 172) 

Ou a sensação do vento que lhe toca a face: 

(...)eu mesmo 

pequeno ser imóvel a quem foi dado o desespero 

vendo passar a imensa noite que traz o vento no seu seio 

(“O escravo”. Op. cit., p. 28) 

Ou a angústia diante das injustiças e misérias sociais como a guerra e a fome:  

Pesa-me sobre a cabeça o tampo da eternidade e as poderosas 

Forças da tragédia abatem-se sobre mim, e me impelem para a treva. 

(“Mensagem à poesia”. Op. cit., p. 191) 

Embora se costume ver dois Vinicius, um cristão e um mundano, creio que se possa, vê-

lo, sobretudo, como um pagão. Isso porque Vinicius é, na poesia brasileira do início do século 

XX, um dos principais propagadores desse culto que Robert Graves identificou, em sua 

gramática do mito poético, como sendo a função primordial da poesia: 

a linguagem do mito poético difundida na Antiguidade, pelo Mediterrâneo e pelo Norte da Europa, era uma 

linguagem mágica vinculada a cerimônias religiosas populares em honra à deusa-lua ou Musa, algumas das 

quais datavam da Idade da Pedra, a qual permanece como linguagem verdadeira da poesia (GRAVES, 

2003, p. 12). 
É provável que, em grande medida, o poder de sedução dessa Deusa tenha alcançado 

Vinicius ainda em sua infância, vivida entre uma Ilha do Governador ainda pouco habitada e o 

bairro da Gávea, cercado pela densa mata da Floresta da Tijuca. Ali, nesses lugares de um Rio 

de Janeiro cuja natureza ainda não fora devastada em nome do progresso e do caos, Vinicius, 

com frequência, ouvia os tios e parentes músicos, que o colocavam em contato com a tradição 

popular das serestas e das modinhas, a qual será fundamental, anos depois, não só para a sua 
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formação de letrista, mas também para a sua poesia
38

. A memória dessas noites de culto à Deusa 

reaparece, seguramente, na máxima viniciana, segundo a qual “o bom samba é uma forma de 

oração” (MORAES, 2004, p. 1339).  

O que Robert Graves, outro poeta, propõe é uma identificação da linguagem poética 

com uma reverência ancestral às forças da natureza, a qual foi abandonada por uma consciência 

tecnicista que supõe ter subjugado as inúmeras faces da deusa, quando, por exemplo, explica 

que a lua é um satélite da Terra. Em outro sentido, a tese do belo livro de Graves é, em si 

mesma, uma homenagem à divindade feminina, que ele busca entronizar novamente, na medida 

em que a apresenta como sendo a fonte originária da verdadeira poesia. O poeta londrino e o 

poeta carioca compartilham a mesma devoção, visto que, para ambos, fazer poesia é retornar a 

essa linguagem invocatória, cuja justificação está numa experiência de fundo religioso que 

presta homenagens à Amada.  

É nesse sentido que Graves fala de um Tema Único, infinitamente variável, do qual o 

verdadeiro poeta não pode fugir, sob o risco de cometer uma idolatria, isto é, tomar como 

sagrado outro elemento – a eloquência, por exemplo – que não a Deusa: 

Qual a função da poesia hoje? A sua função é a invocação religiosa da Musa; o seu uso é a experiência de 

uma mistura de exaltação e horror que a presença dela excita. Mas, “hoje”? A função e o uso permanecem 

os mesmos, apenas sua aplicação se alterou. Outrora esta fora um alerta ao homem de que ele nasceu, por 

obediência aos desejos da dona da casa;  atualmente, trata-se de um lembrete de que desprezou o aviso e 

virou a casa de cabeça para baixo por meio de voluntariosas experiências na filosofia, na ciência e na 

indústria, acarretando ruína para si e para sua família. O termo “hoje” significa uma civilização na qual os 

principais símbolos da poesia estão desonrados. Nela, a serpente, o leão e a águia pertencem ao circo; o 

touro, o salmão e o javali, à fábrica de enlatados; os cavalos de corrida e os galgos, às pistas de apostas; as 

árvores sagradas às serrarias (GRAVES, 2003, p. 17). 
Creio que esse trecho explicita o sentimento de devoção – repleto de saudosismo e de 

ironia – que move a argumentação de Graves. Ele requisita a permanência, a despeito das 

transformações circunstanciais, de uma mesma função para a poesia que nos ajuda a entender 

melhor o que se passa na obra de Vinicius de Moraes. Apesar de ter explorado diversas formas 

poéticas e de ter, inclusive, transitado por vários gêneros textuais, Vinicius preservou a crença 

nessa função invocatória da linguagem poética, mesmo nos momentos em que mais se 

aproximou do prosaísmo. Sem dúvida, ao longo de sua obra, os artifícios que emprega para dar 

forma a essa “linguagem mágica” serão significativamente alterados. Nos primeiros livros, o 

poeta parece querer alcançar essa linguagem à força, pela brutalidade de longos versos, repletos 

de símbolos recolhidos ora do imaginário cristão-católico, ora da poesia francesa oitocentista 
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 Na monumental série radiofônica “Vinicius, poesia, música e paixão”, escrita por João Máximo para a 

Rádio Cultura, há um episódio justamente sobre “O poeta e a lua”. Nesta seção da longa e cuidadosa 

série, Máximo analisa detidamente a importância da tradição seresteira nas canções de Vinicius. Além 

disso, se destaca como ele incentivou vários de seus parceiros como Toquinho, Tom Jobim, Baden 

Powell a fazer canções em homenagem à lua. Disponível em: 

<http://radiobatuta.com.br/documentario/vinicius-poesia-musica-e-paixao/>. Acesso em: 27 jul. 2018.  
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com que dialoga nas várias epígrafes que transcreve nos poemas de O caminho para a distância 

e de Forma e exegese. Com o passar dos anos, Vinicius alarga seu repertório de símbolos e, por 

meio de uma aproximação das estruturas musicais do soneto e da balada, parece fazer da poesia 

um discurso naturalmente encantatório. 

Mesmo quando se politiza, mesmo quando o poeta se volta para a exposição quase 

direta do processo social, ainda assim, Vinicius permanece solidário a essa crença no poder 

encantatório da poesia. É o que se observa em um dos seus poemas mais conhecidos, “O 

operário em construção”. O esclarecimento do trabalhador em relação a sua própria dominação 

dentro da ordem capitalista é resultado, sobretudo, de um encontro com a própria poesia: 

Foi dentro da compreensão 

Desse instante solitário 

Que, tal sua construção 

Cresceu também o operário 

Cresceu em alto e profundo 

Em largo e no coração 

E como tudo que cresce 

Ele não cresceu em vão.  

Pois além do que sabia 

– Exercer a sua profissão – 

O operário adquiriu 

Uma nova dimensão: 

A dimensão da poesia. 

(“O operário em construção”. MORAES, 1960, p. 307) 
O que ocorre nessa estrofe é algo a mais do que uma movimentação no plano das 

camadas sociais. Isso porque, a compreensão do operário é mais do que a aquisição de uma 

consciência de classe. A repetição do verbo “cresceu” mostra o interesse desse poeta pelas 

coisas do alto. A despeito de todas as mudanças por que passou, apesar inclusive da afirmação 

de Vinicius no sentido de dividir a sua poesia em duas fases, é possível sugerir que sua poesia 

permaneceu fiel à crença na linguagem poética como meio de ascese e de conhecimento do 

mundo.  Seu imaginário poético se recusou a destronar a Musa, como se sua obra expressasse, 

de ponta a ponta, uma mesma reivindicação: que não nos sejam roubados esses “instantes 

solitários” em que a lua e o tempo podem ser contemplados.  
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