
1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação De Mestrado: 

Repente: do canto árabe aos sertões nordestinos 

�����������	������
����������
����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife – 2004 



2 

 

 

 

 

 

 
 

Repente: do canto árabe aos sertões nordestinos 

Maria do Socorro de Assis Monteiro 

 

 

 

 

���������	
� ��� ������
�� ��� ����� ��� �
��������	
� ���

��
���� ��� ������������ ������������ �
� ��
������ ��� ����

� ������	
���������������� ����������������������������� ��
�

�
�
������� ������������
�� ��!�����
������� �� 
 ����	
��
������

��� �������� �
 � �� 
�������	
� ��� ��
"�#� ���#� ��$���� � 
��������

��������#�

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife – 2004 



3 

 

 

 

 

Repente: do canto árabe aos sertões 

nordestinos 

�����������	������
����������
����

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Recife – 2004 



4 

 

 

 

 

 

 

�����������	

 

 

 

 

 

Ao professor, poeta, escritor, mestre amado e inesquecível, grande inspirador desse trabalho, 

José Rabelo de Vasconcelos. 

 

 

Ao meu pai, João Alves de Assis, grande contador de histórias, que me proporcionou, e 

de igual modo, aos meus irmãos, noites infinitas de encantamento e poesia. 

 

 

 

A Hian, Bruno e Alexanddre, pelo orgulho em difundir esse trabalho. 



5 

 

 

 

 

�� ��� ������ �� � 

 

 

 

 

À professora Luzilá Gonçalves pela recepção e incentivo ao meu projeto de 

pesquisa. 

 

 

Aos professores Lourival Holanda, Alfredo Cordiviola, Sônia Ramalho, 

Sebastien Joachin, Ermelinda Ferreira, Anco Márcio, pelas competentes 

orientações científicas e pelas sensibilizações poéticas. 

 

 

Aos professores Aloísio Brito e Penha Moraes, diretor e diretora da AESA-

CESA, pelo estímulo que ultrapassou a formalidade da doação de bolsa e da disponibilidade 

de uma ótima biblioteca, e chegou ao ambiente caloroso da amizade. 

 

 

Aos colegas e amigos, Gilberto Cosme, Ednaldo Bezerra, Carlos Alberto e 

Paulo Neves, pelas palavras de admiração e amor que sempre invadiram o meu coração. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Você, doutor do palácio, 

Venha ver meu pobre pinho, 

Que não tem sabor de vinho, 

Das uvas frescas do Lácio, 

Mas tem a cor de Inácio 

Da serra da Catingueira, 

Um poeta de primeira, 

Que não freqüentou escola  

Venha ver minha viola 

Puramente brasileira 

 � �������	�
����	���

 

 “É verdade que na Ilíada não havia  

tantos heróis como na guerra do 

Paraguai.  

Mas eram bem falantes  

E todos os seus gestos eram  

ritmados como num balé 

Pela cadência dos metros homéricos”. 
 

������	����������
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O Repente é o que se pode chamar, com exatidão, de arte democrática, fruto que é do 

espaço que ocupa, da característica de seus produtores, dos motivos da terra e das suas 

gentes. Seu nascedouro são aglomerados humanos, rurais, de igual padrão social; seus 

feitores são artistas nitidamente populares, cantadores do lugar; seus temas são estimulados 

pela conjuntura da terra e do homem, e envolvem, numa espécie de lirismo, o sentimento 

amoroso, os problemas sociais, a natureza, a religião e Deus, além de um escárnio com ar de 

desdém aos políticos e às políticas atuais, entre muitos outros motivos. 

Essa modalidade artística ainda enfrenta muitos desafios, e o principal deles diz 

respeito à forma preconceituosa com que é visto por aqueles ditos apreciadores da arte 

superior. Isso restringe (em parte) o espaço do movência do Repente, como se toda arte 

devesse seguir os padrões artísticos internacionais, tradicionamente arraigados nos meios 

escolares da Europa e disseminados pelos demais continentes. 

Os olhares postos no Repente, buscaram, na maioria das vezes, examinar as raízes da 

cultura brasileira, seu vínculo com o universo europeu, sua pertinência com o mundo árabe 

(cogitada a pouco tempo), seu lado pitoresco, anônimo, folclórico, e isso distanciaria esta 

arte de toda erudição. 

Essa distância estaria, na verdade, cada vez mais tênue, e isto é comprovável na 

simples observação das chamadas obras literárias clássicas, a exemplo da Ilíada, de 

Homero, de Os Lusíadas, de Luis de Camões, entre outras. A fusão de linguagens, 

organizadas em “níveis” mesclados de erudição e popular, bem como a provável autoria 

desses cantos atribuída por muitos estudiosos, a cantores populares, contribuiriam para o 

fortalecimento da conexão entre o popular e o erudito. 

O cultivo da oralidade, característica impar da arte repentista, aponta para os 

primórdios da existência poética do Repente, posto que a “voz” é anterior a qualquer 

expressão comunicativa do homem, e essa voz estaria vinculada ao ritmo, primeira 

descoberta anterior a linguagem, segundo Otávio Paz. O ritmo havia de ser o poético da vida 

e foi percebido a partir do compasso do coração, dos movimentos da respiração, da marcha 

dos pés, do movimento dos astros, da luz e das trevas, das marés: enfim, o ritmo preexiste a 

qualquer linguagem verbal. 

O Repente não tem valor meramente sociológico, antropológico, não está no lugar do 

passado, como muitos preferem ver, mas é vivo, está a nossa volta, visível, audível, 
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comunicando ao homem, sensibilizando-o, pelo canal mais precioso, direto e real: a voz dos 

cantadores repentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El Repente es lo que se puede Ilamar, con exactitud, de arte democrática, resultado que 

es de1 espacio que ocupa, de Ia característica de sus productores, de 10s motivos de Ia tierra y 

de sus gentes. Su origen son aglomerados humanos rurales, de1 mismo molde social; sus 

autores son artistas nítidamente populares, cantautores de1 lugar; sus temas son impulsados 

por Ia coyuntura de Ia tierra y de1 hombre, y envuelven, en una especie de lirismo, el 

sentimiento amoroso, 10s problemas sociales, Ia naturaleza, Ia religión y Dios, además de una 

mofa con aire de desdén a 10s políticos y a Ias políticas actuales, entre otros motivos. 

Esa modalidad artística aún enfrenta muchos desafios, y el principal de ellos es a1 

respecto de1 preconcepto con que es vista por aquellos susodichos apreciadores de1 arte 

superior. Eso restringe ( en parte ) e1 espacio de movilización de1 Repente, como si toda arte 

debiera seguir 10s moldes artísticos internacionales, tradicionalmente arraigados en 10s medios 

escolares de Europa y difiindidos por 10s demás continentes. 

Las miradas puestas en el Repente, buscarán, Ia mayoría de Ias veces examinar las 

raíces de Ia cultura brasilefia, su vinculo con el universo europeo, su lado pintoresco, 

anónimo, folklórico, y eso distanciaría esta arte de toda erudición. 

Esa distancia estaría, en verdad, cada vez más tenue, y esto es comprobable a través de 

Ia simple observación de Ias Ilamadas obras literarias clásicas, como ejemplo la Iliada, de 

Homero, de Os Lusíadas, de Luis de Camões, entre otras. La fbsión de lenguajes organizados 

en "niveles" mezclados de erudición y arte popular, así como la probable autoria de esos 

cantos atribuida por muchos estudiosos, a cantores populares contribuirían para e1 

fortalecimiento de Ia conexión entre lo popular y lo erudito. 

. El cultivo de Ia palestra, característica impar de1 Repente, apunta para 10s primordios 

de Ia existencia de1 mismo, puesto que Ia "voz" es anterior a cualquier expresión 

comunicativa de1 hombre, y esa voz estaría vinculada al ritmo, primer descubrimiento anterior 

al lenguaje, según Octavio Paz. El ritmo habria de ser lo poético de Ia vida y fùe percibido a 

partir de1 compás de1 corazón, de 10s movimientos de Ia respiración, de Ia marcha de 10s pies, 

de1 movimiento de 10s movimientos de Ia respiración, de Ia marcha de 10s pies, de1 

movimiento de 10s astros, de Ia luz y de Ias sombras, de Ias mareas: en fin, el ritmo preexiste a 

cualquier lenguaje verbal. 

El Repente no tiene valor puramente sociológico, antropológico, no está en lugar de1 

pasado, como muchos prefieren ver, sino que es vivo, está en nuestro alrededor, visible, 

audible, comunicando al hombre, sensibilizándolo, a través de1 canal más precioso, directo y 

real Ia voz de 10s cantautores repentistas.. . 
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O Repente é um gênero literário que possui características que o diferenciam de 

outras modalidades artísticas: o improviso é a sua marca principal. As cantigas-poesias são 

feitas de repente, a depender do momento e da exigência, e podem ser movidas pela 

espontaneidade do poeta ou pela sugestão da deixa, do mote, em ambientes rudes, rurais, das 

pelejas, ou nos palcos de teatros, dos espetáculos dos grandes desafios. A oralidade é outra 

marca cultivada na arte repentista, desde o seu nascedouro. Os poetas-cantores não têm 

preocupação com o registro escrito de suas produções, e buscam manter a tradição artístico-

cultural pelo veículo da voz. 

 O primeiro capítulo desse trabalho objetiva verificar a oralidade e a musicalidade nos 

poemas das cantigas de repente, através do reconhecimento da métrica, das rimas, das 

assonâncias e aliterações e do uso das metáforas. Nesse intuito, usamos como suporte 

teórico-metodológico, as concepções do texto poético presentes na Epístola aos Pisões, da 

Arte Poética de Horácio, na qual há “advertências” quanto ao feitio da poesia e as 

características que deve conter, tais sejam: o vigor ou a performance do poeta ao apresentar 

seu poema; o ritmo que deve contribuir com as comunicações do texto; a forma que é 

consonante com os outros “itens” do poema; o som que, vinculado à forma e ao ritmo, 

harmonizam o todo poético, e por fim, o uso das palavras, que  é trabalho “parcimonioso” 

do poeta. 

 Aspectos histórico-sociológicos das poesias-cantigas medievais foram também 

verificados, analisados e comparados. Textos da França, de Portugal e de Espanha foram 

postos em cotejo com textos de poesias repentistas do Nordeste. Elementos como a temática, 

a forma, o contexto histórico serviram como instrumentais do cotejamento dos textos. 

 Também as estruturas dos poemas foram analisadas à luz dos estudos de Norma 

Goldstein, em versos, sons, ritmos. A elaboração do ritmo, dos versos, pés e segmentos, e a 

posição das sílabas tônicas são elementos que marcam a oralidade de um poema, e suas 

combinações são responsáveis pelo efeito sonoro, qualidade imprescindível do poema. 

 As funções da metáfora, propostas por Carlos Bussuóno, são descritas e postas em 

funcionamento num poema do poeta repentista José Rabelo de Vasconcelos (Louvação do 

Sertão do Pajeú). Nessa análise, é possível perceber os efeitos de ornamentação 

embelezamento, sugestão de sentido, descrição, comoção, restituição, entre outros, que o 

uso das metáforas proporciona. 
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 A voz, como propagadora das culturas, é o aporte que fazemos com base nos estudos 

de Paul Zumthor, que vê o mito de babel como possibilidade de polifonia, o lugar de difusão 

e expansão das línguas. Do mesmo estudioso, concebemos, nesse mesmo capítulo, outros 

aspectos da poética da oralidade. Para Zumthor, o reconhecimento da dimensão corporal da 

seqüência lingüística, isto é, a voz integrada à dinâmica dos gestos e movimentos do corpo é 

resultado redimensionante dos estudos da poesia oral. A voz atua na significância do texto e 

o texto oral deve ser considerado em sua condição múltipla e cumulativa de propagador da 

cultura. É um sistema de compreensão e interpretação que permite a um grupo humano 

manter contato entre seus membros, e entre eles e o mundo. Para Zumthor, Voz, gesto e 

corpo é verdade que persuade, e isso é próprio da poesia oral, combinação, para nós, 

presente na prática repentista. 

 Apesar de acreditarmos que a poesia de improviso do Nordeste está ligada, pela 

origem, aos cantos árabes, levados à Europa na época de dominação, fazemos uma breve 

análise da obra supostamente de Homero, apenas buscando “comprovar” o trabalho de aedos 

e rapsodos- os cantores-poetas – na Ilíada e na Odisséia, e atribuímos ao poeta Homero, o 

trabalho de organizador e sistematização de “suas’ obras. Essa análise revela ser mais 

remota do que imaginamos, a produção de cantigas populares, nas ruas e praças, bem como 

a ligação entre o popular e o clássico. 

 O estudo do ritmo é retomado tem suporte em O Arco e a Lira, de Otávio Paz. Para 

Paz, essa característica fundamental para o poema, é anterior à qualquer linguagem humana. 

Sem ritmo, não há poema. 

 Outros poetas e teóricos da Literatura e da linguagem incorporam os estudos que 

empreendemos nesse texto. Automatismos, dinamismo da linguagem são também 

discussões que finalizam a primeira parte dessa pesquisa. 

 No segundo capítulo que chamamos História da Literatura Oral, tomamos como base 

os estudos de Segismundo Spina, Benedetto Croce, J. Tinianov, Gilberto Freyre, Ariano 

Suassuna, Câmara Cascudo, Luís Soler, Alberto Cunha Melo, e outros. 

 Buscamos compreender a ligação entre o popular e o erudito, bem como identificar 

uma obra de literatura popular. Foi inevitável o contraponto tão polêmico entre as cantigas-

poesias populares e as “poesias d’arte”. Aquelas seriam caracterizadas pela anonimia, 

improvisação, “origem inferior”, transmissão oral, estando conseqüentemente em “constante 

processo de transformação”. Além disso, teriam um caráter marcadamente impessoal, e não 
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utilizariam qualquer técnica de elaboração e de seleção qualitativa de temas. Seria a “não-

poesia”, tanto no que se refere à forma, quanto ao conteúdo. 

 Todo esse preconceito é desfeito nos capítulos que intitulamos A resistência da 

poesia repentista e os movimentos da arte repentista hoje. 

 Na verdade, não há porque estabelecer categorias distintas e opostas, incluindo de 

um lado, toda a produção literária digna de ser “considerada”, ou seja, a das classes letradas 

e, de outro, o cantar do povo, “desprezível pela sua origem e composição”. Segundo 

Benedetto Croce, o que há é uma poesia popular bela e outra feia, assim como há uma 

poesia não-poesia na chamada poesia de arte. E a poesia de má qualidade não deve ser 

confundida com a poesia popular em sua totalidade. Sendo apenas uma parcela desta, 

distingue-se da poesia de arte popular, dos poetas que têm consciência de sua arte, daqueles 

que dominam de forma completa o seu “ministério”. 

 A visão do amor nas cantigas de repente vem compor o tecido textual ainda dessa 

parte da nossa pesquisa. A vassalagem amorosa, o amor cortês, o amor puro, são observados 

em produções medievais de vários países, e um novo cotejamento de textos é realizado, com 

o objetivo de identificar a prática do amor nas cantigas medievais. Deduz-se que o amor 

cortês tem ecos no repente moderno, de forma contextual, refletindo as relações sociais do 

momento que não se assemelham ao estado feudal, óbvio, mas cultivam nuances de amor 

incorrespondido. 

 A idéia da musicalidade é retomada. O poema recebia o nome de cantiga pelo fato de 

o lirismo medieval associar-se intimamente com a música: a poesia era cantada, ou entoada, 

e instrumentada. Letra e pauta musical andavam juntas, de modo a formar um corpo único e 

indissolúvel. Daí imaginar que o texto sozinho apenas oferece uma incompleta e pálida 

imagem do que seriam as cantigas quando cantadas ao som de instrumentos, apoiadas em 

pauta musical. 

 A vinculação do Repente à poesia árabe, eixo principal dessa pesquisa,  é nossa linha 

de adoção. O movimento trovadoresco foi tributário da poética árabe-ibérica e aponta 

elementos como a introdução da rima (a poética latina não rimava), o canto monódico, o 

acompanhamento musical a temática do amor cortês e a elevação social do poeta músico, 

todas características de uma poesia extrovertida, não-erudita e profana, que a cultura 

muçulmana introduziu na Europa meridional durante uma ocupação que durou cerca de 800 

anos. 
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 A omissão dessa origem pode ser “justificada” pelo fato de os árabes terem perdido o 

domínio sobre Espanha e Portugal, havendo sido expulsos da Europa. Uma política 

xenófoba deliberadamente foi instituída, e temos e povos adiante reproduziram esse ideal 

europeu. 

 A chegada do repente ao nordeste brasileiro é referida também nesse capítulo. Para o 

viajante Ferdinand Denis, poetas-cantadores gritavam suas poesias florestas afora, e eram 

poesias de excelente qualidade, mas eram práticas solitárias, segundo Denis. A denominação 

poetas-repentistas é feita pelo próprio viajante. 

 Para Ariano Suassuna, o problema da literatura oral está na paradoxalidade de seu 

próprio nome, uma vez que foi feita para ser ouvida e não lida. E isso procede inclusive, 

para os folhetos de Cordel. O pensamento de Suassuna encerra o segundo capítulo. 

 No capítulo III, A resistência da poesia repentista, é feito breve relato sobre a 

poesia dos cantadores e sobre a poesia de um modo geral. 

 Muitos têm anunciado a morte da poesia. E o que dizer da poesia oral? Para Afonso 

Romano de Santana, anunciar a morte da poesia é uma grande tolice. A poesia permanece 

viva, resiste, apesar de todo um “território” aparentemente desfavorável, de mídia 

veiculadora de informações rápidas e fragmentadas da cultura eletrônica e digital de apelo 

visual e sonoro impactantes. 

 A poesia oral atravessa o tempo e resiste. A fragmentação e o surgimento de novos 

gêneros escritos (ou de registro), acaba, por contraditório que pareça, acontecendo por 

decorrência dessa “evolução”. 

 E o que parece contribuir com a escrita, acaba por fragilizá-la. Enquanto a poesia 

oral, que tem por essência, conservar a tradição no sentido de imortalizá-la, de transmiti-la a 

outras gerações, sai fortalecida e viva desse contexto. É menos mutável, menos suceptível à 

superação. 

 Essa resistência é a temática do terceiro capítulo de nossa pesquisa. 

 As concepções sobre gênero, de Luiz Antônio Marcuschi, são o suporte teórico 

inicial, antes de adentrarmos nas análises textuais de cantigas árabes, ibéricas e nordestinas. 

 A linguagem utilizada pelos poetas em momentos históricos tão distantes, é nosso 

objeto de análise, e pretende identificar prováveis similaridades entre os poemas-cantigas. 

 Também os motes populares de Camões são dissecados, como O Auto dos 

Enfatriões, uma tentativa desse estudo, de mostrar a presença histórica do popular na obra 

Camoniana. 
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 O Romântico lado do Repente é outro sub-tema desse estudo. Engloba a análise 

que Mikhail Bakhtin faz do contexto de François Rabelais, no qual a questão do preconceito 

em relação ao elemento popular é condenada, traço para nós oportuno, já que tratamos 

também do isolamento da arte repentista e do preconceito do qual é vítima. 

 O paralelo entre a história do riso como reação ao convencionalismo e a prática do 

repente como resistência é parte integrante desse estudo. 

 Por fim, o quarto capítulo – Os movimentos da arte repentista hoje – vem mostrar 

os caminhos percorridos por essa arte e os espaços que ocupa hoje: dos ambientes reduzidos 

dos pés-de-paredes, aos palcos dos grandes centros urbanos. 

 Público, pelejas, festivais, poetas são apresentados nessa parte final da dissertação. 

Também em breve estudo sobre cultura e civilização servem como base e referência. 

 As pesquisas de Maria Ignez Ayala são o instrumental utilizado para a elaboração 

final dos conceitos, já que suas pesquisas constituem o que há de mais precioso e atual sobre 

o Repente Nordestino. 

 A análise do contexto de Rabelais, por Bakhtin, é retomada para fortalecer o 

conceito de popular na obra de arte: Para Bakhtin, a cultura popular deve eliminar a ousadia 

da invenção, a união dos elementos heterogêneos, a aproximação do que está distante, ajudar 

a libertação do ponto de vista dominante sobre o mundo, de todos as convenções e de 

elementos banais e habituais, comumente admitidos. Deve permitir olhar o universo com 

novos olhos, compreender até que ponto é relativo tudo que existe, e portanto permitir 

compreender a possibilidade de uma ordem totalmente diferente do mundo. 

 Nas considerações finais, o reforço à tese de que a literatura oral repentista do 

nordeste é mesmo de influência árabe, havendo chegado ao Brasil por mãos colonizadoras. 

Também a riqueza temática do Repente Nordestino, como forma de representar o próprio 

povo Nordestino, é realçada por nós nos momentos finais dessa pesquisa. A integração 

artista-público, prática exclusiva do Repente, é outra conclusão que fixamos como eixo 

nesse estudo. Finalmente, a resistência e fortalecimento dessa modalidade artística, em 

ambiente, aparentemente inóspito, é o que mais dignifica nossa pesquisa, já que o propósito 

maior é a valorização da poesia repentista. 
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CAPÍTULO I 

 

Oralidade e musicalidade no texto poético. 

 

A poesia tem um caráter marcadamente oral. É possível observar-lhe essa 

característica em épocas remotas, como a Idade Média, em todo seu transcurso, a partir de 

então, e nos dias de hoje. A oralidade não é um fenômeno da poesia popular apenas, mas da 

erudita, que em seu nascedouro se fundem, convivem e interdependem. 

Essa fusão é tão real quanto polêmica. Refere a História da poesia oral que “os 

poetas medievais tinham conhecimento não só da Arte poética e de retórica, mas da arte 

musical. Uma tradição retórica e poética, à base da obra de Cornificio Thetorica ad 

Herenium e da Arte Poética de Horácio, manteve o ensino dessas disciplinas nas escolas 

monacais e episcopais da Idade Média”. (Spina, 1996). Nesse sentido, percebe-se uma 

oralidade vinculada à música, daí não haver na poesia meramente o caráter oral, mas uma 

oralidade musical. Essa vinculação é comprovada sem muito esforço, bastando a observação 

da marcação rímica e da metrificação que o poeta seleciona e usa. O ritmo pode decorrer da 

métrica, do tipo de verso escolhido pelo poeta. Ele pode resultar também de uma série de 

efeitos sonoros ou jogos de repetições. O poema reúne o conjunto de recursos que o poeta 

escolhe e organiza dentro de seu texto. Cada combinação de recursos resulta em novo efeito. 

Por isso, cada poema cria um novo ritmo. 

Quase todos os trovadores provençais e franceses deixaram poesias musicadas, e por 

eles próprios compostas. Documentos comprovam a existência, o efeito formal dessas 

poesias. As fontes mais importantes para a música dos trovadores encontram-se na 

Biblioteca Nacional de Paris: o manuscrito R, 22543, com 160 melodias; o manuscrito 844, 

com 4 melodias provençais e o chansonnier de Saint Germain – dês Pres, com 24 melodias; 

81 melodias figuram na Biblioteca Ambrosiana de Milão, num total superior a três centenas. 

A poesia lírica, esteve desde tempos remotos, sempre associada à música, razão 

porque os trovadores1, com formação de que dispunham, eram os seus compositores. 

Quando não executavam a música, o som (era assim que referiam) reservavam o ofício para 

                                                 
1 Designação que surgiu por volta do séc. XI, cuja prática é a de compositor, e que a partir dessa data passou a 
penetrar nos idiomas românticos. Ver Glossário, de Segismundo Spina, EDUSP, 1996. 
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os jograis2, classe que deles se mantinha, cabendo a estes, portanto o papel fundamental de 

caracterizar a poesia: musicá-la. 

Em outros casos, não compondo a música ou não dispondo desse trabalho do jogral, 

o trovador se apropriava de melodias já existentes. Na verdade, o mais comum era a própria 

musicalização ser feita pelo próprio trovador, que assim compunha completamente a poesia. 

Segismundo Spina apresenta notícias históricas da produção musical medieval. 

Segundo ele, havia trovadores bem “aquinhoados” na produção musical, como o último 

deles, Giraut Riquier, entre os provençais e catalães. Dele se conservam 48 melodias. 

Outros, cuja importância se assinalou pelos requintes artísticos, como Arnaut Daniel e 

Bertran de Boen, deixaram uma produção insignificante, no que se refere a quantidade, duas 

melodias o primeiro; uma, o segundo. De outros, como Chatelain de Coucy e Conon de 

Bethune – incomparavelmente originais pelas suas melodias – tiveram curso na Literatura 

trovadoresca, adaptadas como forma para outras composições poéticas. 

Infelizmente não aconteceu o mesmo com o trovadorismo galego – português, do 

qual se perdeu na quase totalidade a produção musical, não fossem duas descobertas: as seis 

cantigas d’amigo do trovador Martin Codax, encontradas num pergaminho que servia de 

forro a uma obra de Cícero, o De officiis, denominado Pergaminho de Vindel; e os 

fragmentos de sete cantigas de amor de D. Dinis, descobertas no Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo3, também na capa de um livro do Cartório Notorial de Lisboa4. 

Manuel Pedro Ferreira, numa análise minuciosa do Pergaminho de Vindel (onde 

estão contidas as cantigas Codacianas) faz um estudo, profundo dessas melodias, do ponto 

de vista rítmico, num sistemático relacionamento entre o texto musical e o texto poético. 

A existência das melodias desaparecidas se atesta pelo fato de o copiador que 

registrou as cantigas d’amor no Cancioneiro da Ajuda5 ter reservado espaço entre os versos 

da primeira estrofe, para transcrição da música, tarefa que deveria ser executada por um 

especialista. O curioso é que o mesmo procedimento se encontra em cancioneiros franceses 

do fim do século XIII, que pode ser comprovado nos estudos de Jean Beck6. 

                                                 
2 No Glosário, de Segismundo Spina, o jogral é auxiliar do trovador, sendo responsável pela parte instrumental 
do texto poético. 
3 Arquivo português de documentos literários. 
4 Harvey L. Sharrer. Universidade da Califórnia: Atas do IV Congresso da Associação Hispânica da Literatura 
medieval; Edições Cosmos Lisboa, 1991. 
5 Composto nos fins do séc. XIII; contém cantigas de Amor: Antônio José Saraiva, história da Literatura 
Portuguesa . São Paulo, 1995. 
6 Estudioso da musique des Troubadours. Paris, 1948, Honoré Champion. 
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Toda essa produção musical, não obstante as dificuldades que oferece a sua 

interpretação, foi transcrita por musicógrafos competentes para tal, e com vastos, intensos e 

modernos estudos sobre música. 

As cantigas de Martin Codax tiveram as suas pautas musicais modernizadas por 

Tafall Abad, musicógrafo compostelano, e reproduzidas em planchas na obra de José 

Joaquim Nunes, na parte introdutória das Cantigas d’Amigo. Isto não significa que tais 

transcrições correspondam em termos absolutos à realidade musical da época, uma vez que 

além das lacunas que apresentam, a notação musical era neumática e o grande problema de 

sua interpretação reside na duração das notas, que na pauta não trazem os intervalos 

registrados. Os neumas não indicam senão a direção do contorno melódico, sem determinar 

os intervalos reais (Jean Beck). 

Há inúmeras correlações com a musicalidade trovadoresca. Em História da 

Literatura Trovadora, há a referência do fato de Afonso X ter mando compor músicas para 

as suas Cantigas de Santa Maria, cuja expressão é variadíssima e onde ocorre semelhança 

notável da música do Cancioneiro Mariano de Afonso X com as melodias de Martin 

Codax. 

Ainda há referência à música das canções goliárdicas, contidas nos Carmina 

Burana, que também não corresponde ao número desses cantos, pois existem hoje 47 

composições musicadas, algumas restituídas pelo próprio copista do texto, outras 

acrescentadas por mãos diversas. Tal produção musical, conhecida sobretudo pela 

orquestração moderna oscila entre ritmos populares e ritmos altamente refinados, ora de tom 

melancólico, ora austero, ora exuberante de alegria. Esses cantos provêm de um manuscrito 

de fins de século XIII, existente no convento de Benediktbeuren, na Baviera, segundo Spina. 

Diz desses Carmina Riervitório Rossi7 que “são fruto de grande experiência musical, 

módulos próprios do canto gregoriano e da seqüência junto a melodias inspiradas na lírica 

de amor trovadoresca numa harmonia de grande vivacidade e beleza”. 

A referência que fazemos à história da poesia musical comporta o mundo galego-

português e o provençal-francês, a qual justificamos, pelas associações possíveis com a 

produção de poesias cantadas pelos repentistas nordestinos, que embora tenham como 

característica principal, em seus processos de transformação e modernização, aspectos 

românticos, têm ligação inegável com a História da Literatura Medieval de França, Portugal 

e Espanha por seus lados, vinculados à origem árabe. 

                                                 
7 Carmina Burana, Milano, 1989, p. XXV, Jean Beck, La musique des Troubadours, Paris, 1936. 
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A musicalidade na poesia, especialmente no período histórico da Idade Média 

estende-se aos dias de hoje, apesar da liberdade adquirida pelos versos modernos, em que 

ritmo e metrificação são marcas mais sutis, porém, não inexistentes. 

 

1 – A poesia inteira de Horácio 

 

Na verdade a música, o som, a poesia sempre estiveram entrelaçados, numa 

harmonia que já é referida na Arte Poética de Horácio, na Epístola dos Pisões. Rege o texto: 

“Suponhamos que um pintor entendesse de ligar a uma cabeça humana um pescoço de 

cavalo, ajuntar membros de toda procedência e cobri-los de penas variegadas, de sorte que 

a figura de mulher formosa em cima, acabasse num hediondo peixe preto; entrados para 

ver o quadro, amigos, vocês conteriam um riso? Creiam-me, Pisões, bem parecido com um 

quadro assim seria um livro onde se fantasiassem formas sem consistência, quais sonhos de 

enfermo, de maneira que o pé e a cabeça não se combinassem num ser uno”. 

Horácio já advertia o artista quanto a utilização harmoniosa dos elementos da obra de 

arte, que haveria de possuir uma combinação, um trabalho criativo que vislumbrasse o 

aspecto, a aparência final, de modo que não parecesse distante, dissonante, monstruoso. Um 

poema é uma combinação de elementos que postos sobre e entre si mesmos, são uma 

espécie de integralidade, de totalidade, havendo “um” de ser complemento do “outro”. As 

formas desses componentes devem possuir aspectos combinatórios, a fim de não 

comprometerem a beleza do todo. 

“Bem o sei; essa licença nós a pedimos e damos mutuamente; não, porém, a de 

reunir animais mansos com feras, emparelhar cobras com passarinhos, cordeiros com 

tigres. Não raro a uma introdução solene, cheia de promessas grandiosas, cosem um ou 

dois de púrpura, que brilhem de longe. Quando se descreve um bosque sagrado e um altar 

de Diana, os meandros de uma fonte a correr apressada por apenas campinas, o Reno ou o 

arco-íris; mas esses quadros não tinham lugar ali. Você talvez pinte muito bem um cipreste, 

mas que importa isso, se está nadando sem esperanças, entre os destroços dum naufrágio, o 

freguês que posou para ser pintado? Começou-se a fabricar uma ânfora; por quê, ao girar 

o termo do oleiro, vai saindo um pote?” 

Nessa segunda injunção, Horácio dita a composição do gênero poético, aponta o 

caminho do fazer poético, onde os aspectos da combinação são a garantia da perfeição, da 

beleza. Há de existir o belo, agradável, visível e uma marcação sonora de mesmo teor e 
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qualidade audível e, por fim, uma comunicação que contemple e até supere o desejo do 

receptor, do expectador, da obra inteira. 

“A maioria dos poetas, o pai e moços dignos do pai, deixamo-nos enganar por uma 

aparência de perfeição. Esfalfo-me por ser conciso e acabo obscuro; este busca a leveza e 

faltam-lhe nervos e fôlego; aquele promete o sublime e sai impolado; um excede-se em 

cautelas com medo da tempestade e roja pelo chão; outro recorre ao maravilhoso para dar 

variedade a matéria una , e acaba pintando golfinhos no mato e javalis nas ondas”(...) 

Nenhum aspecto do lado poético pode sobrepor a outro; não há hierarquia entre os 

constituintes da obra poética. Uma atenção, cuidado, um valor em excesso atribuído ao 

conteúdo, pode danificar a forma; um quinhão a mais para o ritmo pode saturar os ouvidos, 

de igual forma, o receio em ousar investir, valorizar o som, ritmo, a forma, a comunicação 

pode significar “golfinhos no mato e javalis nas ondas”. 

Horácio dita, numa espécie de sermão, num apelo textual metapoético, o trabalho do 

poeta, o feitio da poesia, e simbólico e objetivamente normatiza a conjunção de forças entre 

o tema, a rima, o som: “Vocês, que escrevem tomem um tema adequado a suas forças, 

ponderem longamente o que seus ombros se recusem a carregar, o que agüentem. A quem 

domina o assunto escolhido não faltara eloqüência, nem lúcida ordenação. A força e a 

graça da ordenação, se não me engano, está em dizer logo o autor do poema enunciado o 

que se deve dizer logo, diferir muita coisa, silenciada por ora, dar preferência a isto, 

menosprezo àquilo”. 

No fazer poético, é mister o “dizer”. O aspecto comunicativo, temático, da poesia é 

imprescindível e reforço desse dizer deve ser completado por outros organismos do texto, 

que poesia, é texto! O silêncio, os não-ditos subjazem aos ditos, são coexistentes, e dizem 

também do próprio texto. A associação da poesia ao aspecto comunicativo é, nesse 

fragmento anterior, inegável. Deriva da possibilidade de, para Horácio, a arte ter ligação 

com o mundo real, o mundo dos homens. A arte (o tema) comunica, está ligada à realidade, 

e expõe-se em poesia a partir do conhecimento, da habilidade de relacionar as palavras, da 

sensibilidade, da percepção de alguém: o poeta. 

“Outrossim, se, empregando-se delicada cautela no encadeamento das palavras, um 

termo surrado, graças a uma ligação inteligente, pode lograr aspecto novo, o estilo 

ganhará em requinte. Se acaso idéias nunca enunciadas impuseram a criação de expressões 

novas, será o caso de forjar termos que não ouviram os Cetegos de túnica cintada. Tomada 

com discrição, tal liberdade será consentida e palavras novas em folha terão curso quando 
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pingarem da bica grega, numa derivação parcimoniosa. Ora, que regalia consentirá o 

romano, a Cecílio e Plauto, mas negará a Vergílio e Vário? Se eu sou capaz dumas 

minguadas aquisições, por que mesquinhar-me esse direito, uma vez que a linguagem de 

Catão e Enio enriqueceu o idioma nacional lançando neologismos? Era e sempre será lícito 

dar curso a um vocábulo de cunhagem recente. Como, a veloz passagem dos anos, os 

bosques mudam de folhas que as antigas vão caindo, assim perece a geração velha de 

palavras, e, tal como a juventude, florejam, viçosas, as nascediças. Somos um haver da 

morte, nós e o que é nosso (...) Reviverão muitos termos que haviam caído e outros, hoje em 

voga, cairão, se assim reclamar a utilidade, de cujo arbítrio exclusivo pende o justo e o 

normal numa língua”. 

Nessa citação, longa por necessidade de significação da idéia, Horácio considera os 

processos de transformação por que passam as línguas, especialmente, a Grega. Aponta para 

o delicado trabalho de seleção das palavras, trabalho árduo do poeta, e da inovação do 

vocabulário, que promove o “rejuvenescimento” da língua, papel parcimonioso do poeta. Ao 

poeta cabe a tomada das palavras, a vestimenta e o revestimento delas, a bem de se 

assentarem no texto poético, causando-lhe efeito de luz, de sinfonia, a “delicada cautela no 

encadeamento”, responsável pelo requinte poético. Ninguém, a não ser o porta-voz da 

palavra, pode julgá-la e determinar-lhe uso, função, longevidade, significância: ninguém e 

nada pode fazê-lo. Nem leis, nem regras. Nada. A comunidade, o cidadão, a sociedade, o 

tempo e o poeta têm exclusividade sobre o seu arbítrio. 

“Se não posso nem sei respeitar o domínio e o tom de cada gênero literário, por que 

saudar em mim, um poeta? Por que a falsa modéstia de preferir a ignorância ao estudo? A 

um tema cômico repugna ser desenvolvido em versos trágicos; guarde cada gênero o lugar 

que lhe coube e lhe assenta. As vezes, contudo, a comédia ergue a voz (...) muitas vezes 

também, na tragédia, um Telefo ou Peleu se lamenta em linguagem, quando este ou aquele, 

na pobreza e no exílio, rejeita os termos empolados e sesquipedais (é o que mede um pé e 

meio; sesquipedais são palavras demasiado longas)8, se lhe importa tocar, com suas 

queixas, o coração da platéia”. 

Aqui, o poeta toca num ponto, hoje, extremoso: a questão do gênero, mas ao que se 

percebe, havia já “combatentes” naquela época, do lugar imensurável, intocável, do gênero 

literário, posto que era concebido como veículo formal, receita pronta, independente da 

ousadia e da liberdade de criação do autor. Mas apesar da característica de fórmula, Horácio 

                                                 
8 O sentido ao termo sesquipedais foi atribuído às notas do tradutor. 
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já indicava um debruçar-se sobre o assunto, a fim de indagar-lhes a forma, o objetivo, e a 

própria hierarquização dos estilos e tipos, ao que refere a comédia e a tragédia como 

simultâneos, com lugar para a hibridização:“Às vezes, contudo, a comédia ergue a voz” 

Em História dos gêneros literários9 é possível descobrir, sem esforço, que, ao longo 

de sua história, os gêneros têm sido polemizados por demais, e que as tentativas de impor-

lhes conceito, definição, são vãs. O texto referido aponta que vários problemas dificultam 

uma organização conceitual, entre os quais, o de natureza lexical. Percebe-se que a questão 

equivale a uma problematização sobre a natureza particular das diversas produções 

literárias, sobre o ângulo escolhido para conduzir a análise, sobre o ato de leitura, sobre a 

recepção reservada à obra, sobre a sua literariedade, em suma, sobre a própria essência da 

literatura. “É preciso avançar com prudência num domínio em que as palavras são 

verdadeiras armadilhas e, como dizem os especialistas da linguagem, é preciso, também 

deixar de identificar os gêneros com os nomes dos gêneros”. (DUCROT, T. Todorov)10 

  Polêmica a parte, tende-se hoje a considerar que os gêneros possuem características 

que os diferenciam uns dos outros. Assim, se a intenção de um locutor é contar um fato, real 

ou fictício, ele optará por produzir um texto, verbal ou visual, que apresente, em sua 

estrutura, o fato, as pessoas ou personagens que o viveram, o momento e a época em que o 

fato ocorreu. 

Se a intenção é a de opinar sobre um fato, o texto que se organiza gira em torno de 

argumentos, pois sua finalidade é convencer seu interlocutor e assim por diante. O objetivo, 

a forma, o momento histórico são determinantes do gênero literário, e seu conceito, 

portanto, é móvel, tendente a adequação ao tempo. 

Horácio vem completar, a sua preocupação com o gênero e, com o ouvinte: “Não 

basta serem belos os poemas; têm de ser emocionantes, de conduzir os sentimentos do 

ouvinte aonde quiserem. O rosto da gente, como ri com quem ri, assim se condói de quem 

chora; se me queres ver chorar, tens de sentir a dor primeiro tu; só então, meu Télego, ou 

Peleu, me afligirão os teus infortúnios; se declamares mal o teu papel, ou dormirei ou 

desandarei a rir”. 

A oralidade musical, a forma, o tema, o ritmo fazem uma integração poética, mas o 

poeta não está fora dessa integralização: é vital! A força do poeta como porta-voz da poesia 

é imprescindível, chegando a determinar-lhe o poder de penetração no mundo do ouvinte. 

                                                 
9  Teoria dos gêneros Seuil, Col. “Points”, 1986 
10 O Ducrot, T. Todorov, Dicionário Enciclopédico das ciências da linguagem. Seuiel, Col Points, 1972. 
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Há entre o cantor e o ouvinte um compartilhamento de sentimentos, de sentidos, e nessa 

comunhão, a emoção é a principal razão. 

 

2 – Música em Destrece d’amer e A Sertaneja e o Mar 

 

 Forma, ritmo, temáticas têm-se transformado nesse percurso que a poesia medieval 

tem feito, mas a característica musical permanece em detrimento de quaisquer outras 

transformações. Mesmo alterados, ritmo e metrificação, o tom da poesia é musical, é sonoro, 

exigindo do ouvinte, sensibilidade auditiva. 

 Nas cantigas abaixo, é possível observar, em leitura audível, tal sonoridade, mesmo 

em épocas tão distantes. 

 

Destrece d’amer11 

(1224) 

 

1. La rage et derverie 

et destrece d’amer 

m’a fet dire folie 

et d’amours mesparler, 

nus ne m’en dort blasmer; 

se à fort me faunie 

amours que j’ai servie, 

ne me sai ou fier. 

 

 

 
                                                 
11 Versão em português feita pelo tradutor Segismundo Spina:  1- Se a cólera e o delírio e a angústia de amar 
me fizeram dizer loucuras e maldizer do amor, ninguém me deve censurar por isso; se o amor, a quem seria, 
injustamente me ludibria, não sei de quem me fiar. 2 – Amor, quero convencer-vos de felonia: vós me tirastes 
a vida e me matastes sem desafio; tendes me feito pensar na alegria que perdi; aquela a quem supliquei me 
reservou coisa diversa. 3 – É mais bela do que uma estátua aquela de quem vos falo; mas tem ela um coração 
tão vil, tão maligno e tão baixo, que fez (comigo) tal como a loba selvagem que dentre os lobos de um bosque 
atrai para si o pior. 4 - Ela não fez grande poesia ao me trair; dentre aqueles que a conhecem, ninguém a toma 
por sábio; porém, visto que ela então me despede injustamente, restituo-lhe a homenagem e dela me separo. 5 
– A terra é muito dura – sem água e sem umidade, onde pus os meus cuidados. Dela jamais colherei frutos, 
nem folha ou flor. É bem oportuno o momento, é razoável e justo que lhe devolva os sentimentos que tem por 
mim. 
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2. Amours, de felenie 

vous vaudrai esprouver, 

folu m’avez la vier 

et mort sans deffier; 

la m’avez fait penser 

ou ma joie est perie; 

cele qui je en prie 

me fait d’autre esperer. 
 

3. Plus est bele qu’image 

cele que je vous di, 

mais tant a vil corage 

anuieus et failli 

qu’ele fait tout ausi 

com la louve sauvage 

qui dês leus d’un boschage 

trait lê píer a li. 
 

4. N’as pás grant vasselage 

fait s’ele m’as trai, 

nus me l’en tient pour sage 

que son estre aut oi, 

mais puisqui’il est ensi 

qu’ ele a tort me degage 

je li rent son homage 

et si me part de li. 

 

5. Mout est la terre dure, 

zanz iave et sanz humour, 

ou j’ai queudrai nul jour 

fruit, me fueille ne flour, 

s’est bien tans et mesure 

et raisons et droiture 

que li rende s’amour. 
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 A sertaneja e o mar 
 

Enquanto o mar se orgulhava 

Dessa infinita grandeza 

Uma matuta mostrava  

O mesmo grau de beleza 

Pisando a capa da praia 

No rebolado da saia 

Maré baixa, maré cheia 

E as ondas, só por ciúme 

Vinham roubar o perfume 

Que ela deixava na areia. 
 

O coqueiral da paisagem  

Zoava se contorcendo 

Talvez prestando homenagem 

A cena que estava vendo 

Da cabocla que invadia, 

Com pureza e maestria, 

O mar. Seu rosto brilhante, 

O céu, calado chorando, 

Vendo um gigante brincando 

Nos braços de outro gigante. 
 

Seis horas, Ave Maria! 

O sol que antes reinava 

Nos montes se derretia 

Nas nuvens se deformava 

E um jangadeiro cansado 

Sentindo o furo aguçado 

Da lança da solidão 

Viu a noite sem beleza 

Relutou, teve a certeza 

Ela voltou pro sertão (...) 
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Um puro e simples sorriso 

Roubou da praia o descanso 

Do jangadeiro o juízo 

Do coqueiral o balanço 

Da brisa o beijo macio 

Da noite o toque sombrio 

Do vento a sonoridade 

Deixando o tempo marcado 

No seu tambor ritmado 

Batendo a dor da saudade. 
 

Volta depressa morena 

Pra noite lhe acalentar 

Numa jangada pequena 

Perto do céu e do mar 

Vem que eu te faço um poema 

Te dou brinco, diadema 

Perfume de iemanjá 

Assim navega a jangada 

Toda santa madrugada 

Morena volta pra cá! 

(José Paes de Lima Filho – Lirinha) 
 

Na primeira cantiga, Conon de Béthune investe contra a Dama, acusando-a de 

incorresponder ao amor, como seria normal para o reclamante. Porém, por detrás das 

cantigas, (setentrionais) da canção, sentem-se as situações passionais da poesia. A 

vassalagem amorosa, o tormento de amar, o estado de perturbação mental, a perda da alegria 

e a dame – sans mérci, surgem ainda o tópico do elogio impossível e o tópico do domínio 

total da mulher sobre o coração do amante (na bela cantiga do peregrino de ultramar o 

poeta não sabe como dividir o amor que tem pela mais bela dona do mundo e o dever 

imperioso de partir para os lugares santos. Então, entre a dolorosa contingência da 

separação e o apelo sagrado da causa do Senhor, o trovador resolve seu drama de 

consciência: o corpo irá servir ao Senhor, e o coração permanecerá preso à amada). 
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Uma traição vem desolar o cantor. A idealização da mulher aparece, e ela é 

comparada a mais bela estátua, e de estátua não passa: não tem sensibilidade, possui coração 

duro, vil. A sedução também compõe a descrição feminina: loba selvagem que atrai as 

vítimas para si. 

A organização musical e métrica dão o tom poético à composição. É possível captar 

o apelo da cantiga, graças à harmonização de todos os seus elementos, um dos quais, o 

ritmo. É possível começar a percebê-lo, através da marcação das silabas poéticas. 

Amours, de felenie 

Vous vaudrai esprouver 

Tolu m’avez la vie (...) 
 

As sílabas destacadas são fortes, as outras fracas. Se usarmos os sinais – e U, 

respectivamente para sílabas fortes e fracas ocorrerá o seguinte: 
 

Amours de le felenie    U – UUUU – 

E Vous vaudrai esprouver  U – UUUU – 

Tolu m’avez la vie      U – UUU – 
 

 O ritmo simples facilita a memorização. Porque há constância de sílabas fracas no 

meio do poema, e fortes nos de todos os versos. Consideramos o ritmo da letra da cantiga, 

sem levar em conta a melodia, ou seja, analisamos o texto como poema. 

 Além do jogo da alternância entre sílabas fortes e fracas que determinam a cadência 

do poema, há outros efeitos sonoros. A repetição de letras, é um caso de aliterações e 

assonâncias12.  
 

“Le rage et derverie 

et destrece d’amer 

m’a fet dire folie 

et d’amours mesparler, 

nus ne m’en dort blasmer; 

se à fort me faunie 

amours que j’ai servie, 

ne me sai ou fier. 

 
                                                 
12 Repetição de sons, segundo Norma Goldstdin. Sons, ritmos, versos. 2000, São Paulo. 
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 Além das repetições que vão caracterizar as rimas nos finais dos versos, há outras 

repetições que marcam o compasso, o ritmo que percorre quase todo o texto. A letra “e” é 

repetida insistentemente. Isto constitui uma espécie de eco que pode ampliar o caráter oral – 

musical do texto. As repetições de e e i provocam vários efeitos sonoros e rítmicos, apoiadas 

sempre entre as sílabas fortes e fracas, ou presentes nas fortes. 

 É essa musicalidade que vai facilitar pelo disposto na poética de Horácio, o acesso 

do ouvinte ao cantor-poeta, já que o todo poético é incondicionalmente, inteiro. “Se 

declamares mal o teu papel, ou dormirei ou desandarei a rir”. 

 No segundo poema de José Paes de Lira, Lirinha, cantor–repentista e cordelista, líder 

e vocalista da banda Cordel do Fogo Encantado, um olhar para o passado é condição e 

característico do seu fazer-poético. O passado medieval, que traduzimos como repente 

nordestino. Em sua A sertaneja e o mar canta, no sentido mais próprio da palavra, a beleza 

da mulher sertaneja que se confunde com a beleza da própria natureza, do mar. 

 O poeta faz uma apreciação descritiva e exótica da paisagem – o mar, a areia, o 

coqueiral – e da mulher – a ingenuidade/malícia da matuta, o rebolado, o perfume. 

Confunde-se o poeta e confunde-se o leitor-ouvinte com as duas belezas. A sugestão musical 

é temática e estrutural: 
 

“O mesmo grau de beleza 

Pisando a capa da praia 

No rebolado da saia 

Maré baixa, maré cheia”... 
 

O pisar a areia, o rebolado (balanço das ancas), a ida e vinda da maré caracterizam, 

por si, movimento, compasso, música, som. A marcação rítmica também sugere 

musicalidade, não só pelas rimas, como pela tonalidade dos versos e sílabas. 

 

 Na estrofe a seguir, a sugestão musical é construída das próprias palavras do poeta. 

 Um puro e simples sorriso 

 Roubou da praia o descanso 

 Do jangadeiro o juízo 

 Do coqueiral o balanço 

 Da brisa o beijo macio 

 Da noite o toque sombrio 
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 Do vento a sonoridade 

 Deixando o tempo marcado 

 No seu tambor ritmado 

 Batendo a dor da saudade”. 

 

 A letra da cantiga traz signos que vão revelar explicitamente o desejo de caracterizar 

ritmo e som: sonoridade, balanço, tambor ritmado, tempo marcado. Esses signos por si 

mesmo são indicadores da musicalidade da poesia. Mas além deles a marcação estrutural da  

métrica e das rimas, facilita a memorização, apesar de estar distante dos modelos  

medievais, no que tange à disposição formal do poema. Pois segundo Norma Goldstein, “até 

o início de nosso século, valorizava-se sobretudo a contagem silábica dos versos. Mais 

recentemente, esta noção associa-se a das unidades rítmicas que, de certo modo, abrange a 

anterior.A nova posição crítica permite analisar até mesmo o ritmo do verso livre, inovação 

modernista que não segue nenhuma regra métrica, apresentando ritmo novo, liberado e 

imprevisível”. 

 Em sua composição, Lirinha se preocupa com a métrica e com as rimas, mas não 

revela compromisso de tê-los como objetivo em suas cantigas. É que no Repente, ritmo e 

métrica são quase inerentes à composição. Não são um fenômeno exterior ao poema, 

deliberadamente constituídos pelo poeta. Isto se justifica pela vocação de cantiga que possui 

o Repente e naturalmente, por ser essa arte concebida como improviso. 

 

3 – Repente: Gênero e Estrutura 

 

 O Repente de distingue de outros gêneros literários que necessitam da elaboração 

prévia, artesanal, dos seus criadores, posto que, nele não existe a preocupação com o 

registro, com a escrita. 

 Essa elaboração não é mister na composição repentista, considerando que as cantigas 

são feitas para serem cantadas e que seu melhor veículo de divulgação é mesmo a voz do 

poeta. 

 “A poesia tem ‘um caráter de oralidade muito importante: ela é feita para ser 

falada, recitada”. Às palavras de Goldstein, acrescentamos cantada. É claro que a leitura da 

poesia prescinde do seu lado musical, e esse efeito ocorre tanto nos textos poéticos escritos 

quanto nos textos poéticos cantados, porque ainda que a leitura seja feita silenciosamente, 
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perceberemos seu lado musical, sonoro, pois nossa audição capta a articulação (modo de 

pronunciar) das palavras. 

 Goldstein propõe uma análise do metro e do ritmo como tradição literária. Para ela, 

as leis de metrificação ou versificação apresentam normas a serem seguidas, estabelecendo 

esquemas definidos para a composição do verso. No sistema qualitativo, tais regras 

subdividem os versos em pés ou segmentos, compostos de sílabas longas e sílabas breves. 

No sistema silábico ou acentual, elas determinam a posição das sílabas fortes em cada tipo 

de verso. 

 O ritmo é formado pela sucessão, no verso, de unidades rítmicas resultantes da 

alternância entre sílabas acentuadas e não-acentuadas, ou entre sílabas constituídas por 

vogais longas e breves. Tradicionalmente, ao se ler o poema, o verso se destaca já a partir da 

disposição gráfica na página. Cada verso ocupa uma linha marcada por um ritmo específico, 

Um conjunto de versos compõe a estrofe, dentro da qual podem surgir outros postulados 

métricos: como a rima, ou seja, a semelhança sonora no final de diferentes versos, ou no 

meio deles. Uma vez que a prosa se imprime em linhas ininterruptas, a organização do 

poema em versos, seria inicialmente, o traço distintivo do poema. 

 As normas métricas foram seguidas de maneira diferente em cada período literário e 

histórico. Ora se preferia determinado esquema rítmico. Ora se mesclavam diferentes tipos 

de metro. Surgiram e coexistiram sempre inovações. 

 O Repente distoa teoricamente dessa concepção, sem no entanto, fugir-lhe ao 

enquadramento modal. O processo de versificação e metrificação é interno e espontâneo, 

cabendo ao repentista seguir uma intuição fornecida pelo desejo de sonorizar e cantar o 

poema. Cabe dizer que apesar de estar marcado e moldado pelos processos convencionais de 

ritmo e métrica, o repente é ainda a arte do improviso. 

 O Repente se afasta da Literatura de Cordel exato por esse traço distintivo: o 

improviso da oralidade e musicalidade. No Cordel, há sempre a intenção do registro escrito 

em folhetos, e os processos de musicalização podem ser elaborados intencionalmente pelo 

poeta. No repente, eles são espontâneos, naturais. Quase inexplicáveis. 

 O poeta repentista José Rabelo de Vasconcelos13, registrou e publicou uma antologia 

repentista e quis prefaciar seu próprio trabalho indiciando seu conteúdo (Louvação ao Sertão 

do Pajeú). De maneira improvisada, de repente, proferiu os versos seguintes: 

                                                 
13 Escritor, Poeta, Professor e Pesquisador do Repente, especialmente na Região do Sertão do Pajeú,PE. É 
autor de várias obras sobre o assunto.  
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1 – O autor deste folheto, 
 

2 – Atento ao amor ao Rio, 

     Quer fazer seu elogio 
 

3 – Tal se faz em cantoria 

      Nas festas de poesia, 

      Lá pras bandas do Sertão 
 

4 – Pajeú, meu caro rio, 

      Meu companheiro e irmão,  

      Faço-te meu elogio 

      Te canto uma louvação. 
 

5 – Teu destino é o destino 

de teu povo, tua gente 

gente e povo Severino  

que tem dor mas não tem mágoas 

qual rio que não tem águas. 
 

6 – C’a seca, de tua terra, 

      Vão-se o pão e a alegria 

      Teu luto é só de areia 

      Branca, limpa, luzidia. 

      Chuva? – só de rima e verso 

      Cheia? – só de poesia. 
 

7 – Poucas vezes tu te banhas, 

     Vives de sol e calor 

     E sob o calor do sol 

     O teu povo criador, 

     Às tuas margens semeia 

     E de cada grão de areia 

     Faz nascer um cantador. 



31 

 

8 – As tuas curvas suaves 

      Lembram-me o vôo das aves 

     Nas tardes lentas e graves 

     No pôr-do-sol do Sertão 

     Teu leito, à luz do luar, 

     Faz tua mulher amar, 

     Faz teu homem poetar. 

     - Tu és pura inspiração! 

 

9 – Quanto baixam tuas águas, 

      De tuas raras enchentes, 

      Crescem plantios de sonhos 

      Nas tuas terras ardentes 

      Safra de versos, sementes 

      Da alma dos sertanejos, 

      Traduzindo amor, desejos, 

      Revelados nas sextilhas 

      De “improvisos” e “repentes”. 

 

10 – Tu Pajeú, és a fonte 

        Donde jorra a poesia, 

        O espaço, a geografia. 

        És do reino o horizonte 

        No teu vale, no teu monte, 

        O berço dos trovadores, 

        O país dos sonhadores, 

        Pátria feliz da viola, 

        O universo, a escola 

        Do reino dos cantadores 
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 É de fato inexplicável a disposição dos versos e a comunhão das rimas em cada 

estrofe. É obvio que não se pode desconsiderar que, mesmo improvisando, o repentista 

organizou formalmente a disposição textual. Os versos foram cantados, gravados por um 

ouvinte atento, e posteriormente, registrados. 

 É uma composição de efeito comunicativo bastante original: diz do tema e da forma, 

movendo-os numa harmonia sinfônica e genial. No número de versos, a disposição perfeita 

da métrica, do ritmo, da música. 

 O tema é alternadamente esclarecido, comunicado através das alusões metafóricas. 

Segundo Carlos Bousoño, a metáfora possui, como recurso estilístico, vários papéis. Estes 

estão inteiramente à disposição do poeta. 

 Rabelo recorre ao uso de metáforas, com o desejo de comunicar sua poesia: 

 

��Faz entender o concreto pelo abstrato: a ausência de chuvas no Pajeú (“poucas vezes tu te 

banhas, vives de sol e calor”, “chuva? Só de rima e verso; cheia? Só de poesia”). 

��Descrever (objetos, lugares, pessoas): a disposição geográfica do Pajeú (“as tuas curvas 

suaves, lembram-me o vôo das aves”). 

��Alargar o sentido sugerir: o lugar dos poetas cantadores (“Tu, Pajeú, és a fonte donde 

jorra a poesia... o berço dos trovadores, o país dos sonhadores”). 

��Ornar, embelezar: a relação homem e mulher é alimentada pela inspiração do lugar (“No 

pôr-do-sol do sertão, teu leito, à luz do luar, faz tua mulher amar, faz teu homem poetar”) 

��Restituir pelo vago, impreciso, um estado de alma que se sente mas que não se analisou 

intelectualmente: a alma do sertanejo pajeusense é poética, repentista, fértil na criação 

(“Crescem plantios de sonhos nas tuas terras ardentes. Safra de versos, sementes da alma 

dos sertanejos, traduzindo amor, desejos revelados nas sextilhas de improvisos e 

repentes”). 

��Comover: a miséria provocada pela seca e pelo descaso político é motivo de dor (“Teu 

destino é o destino de teu povo, tua gente, gente e povo severino14 que tem dor mas não 

tem mágoas, qual rio que não tem águas”). 

��Criar correspondências para fazer entender a verdadeira natureza das coisas: a terra é o 

lugar inspirador dos poetas (“Tu, Pajeú, és a fonte donde jorra a poesia, o espaço a 

                                                 
14 Alusão à obra do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. 
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geografia. És do reino o horizonte, no teu vale, no teu monte, o berço dos trovadores (...) 

pátria feliz da viola, o universo, a escola”). 

��Criar um mundo novo: a tristeza da terra seca cede lugar à criação poética (“C’a seca de 

tua terra, vão-se o pão e a alegria (...) chuva? – só de rima e verso/cheia? – só de poesia). 

 

4 – Oralidade e Polifonia 

 

 A oralidade da poesia, ou a voz no texto, como prefere Paul Zumthor é questão bem 

anterior ao Medievalismo. Remonta à criação do mito de Babel, que Zumthor analisou 

demoradamente, brincando entender ou conceber a leitura do mito como verdade polifônica. 

Nesta empreitada o pesquisador da oralidade na linguagem humana conclui ser a voz a 

grande propagadora das culturas. 

 A descoberta da voz como valor na caracterização do texto poético não se deu de 

modo harmonioso. Em A letra e a voz, há o histórico da dificuldade que foi introduzir o 

estudo sobre a poesia oral numa época em que no campo da literatura não se administrava 

obra cuja procedência não fosse a cultura letrada; a menor insinuação sobre a filiação oral de 

um texto era caminho certo ao desprestígio. Esse quadro começa a ser alterado somente no 

limiar dos anos 70, quando “O termo oralidade entrou como um ladrão no vocabulário dos 

medievalistas”. Mas essa fase ainda não corresponde plenamente às necessidades da 

investigação de Zumthor, conforme atesta a estudiosa do tema poesia oral, na obra de Paul 

Zumthor, Irene A. Machado: Oralidade dizia respeito a ausência de escrita. Como entender 

a oralidade das obras que chegaram até nós pela via da escrita e da cultura letrada que ela 

ajudou a institucionalizar? Mesmo que se considere a interrelação oral/escrito, como 

alcançar a voz em sua concretude e vivacidade? Para Zumthor responder a essas questões 

implicava, antes de mais nada, reconhecer duas ordens de valores atuantes num mesmo 

nível, o texto e a voz.” 

 Machado, com bases nos estudos de Zumthor, percebe que o passo decisivo dessa 

investigação é o reconhecimento da dimensão corporal da seqüência lingüística, isto é, a voz 

integrada à dinâmica dos gestos e movimentos do corpo. Um dos valores fundamentais da 

voz é sua “condição radicalmente social e individual que assinala a maneira como o homem 

se situa no mundo em relação ao outro”. Uma das tarefas elementares da poética da 

oralidade é: “somente percebendo e analisando a obra oral em sua existência discursiva é 

que chegaremos à sua existência textual e à sua realidade sintática”. 
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 A voz ganha status de valor porque confere autoridade ao texto improvisado ou 

memorizado pela escuta (ou pelo escrito). A ação da voz sobrepõe o escrito e projeta sua 

condição teatral, que vai, ou não, seduzir o espectador-ouvinte, “fazer rir, ou fazer chorar”, 

como refere Horácio, em sua Poética. A junção imprescindível da voz ao corpo, dá o tom da 

totalidade à poesia, fazendo que a perfeição só exista a partir da integração das partes: ritmo, 

som, voz, texto, poesia. 

 Para Irene Machado, ao propor o termo vocalidade no lugar de oralidade, Zumthor 

privilegia o uso da voz, ou seja, a linguagem em sua função dialógica na performance. 

Acreditava, assim ser possível chamar a atenção sobre o aspecto corporal dos textos 

medievais, seus modos de existência como objetos da percepção sensorial. Evidentemente 

não era a produção de textos que ocupava o centro de seus estudos, mas sim a construção de 

uma “estética de efeito”: “é no ato de percepção de um texto, mais claramente do que em 

seu modo de constituição, que se manifestam as oposições da vocalidade” (Zumthor, 1993). 

 A vocalidade torna-se assim, um tecido dialógico aberto ao devir e à dispersão. 

 “A transmissão da boca ao ouvido opera o texto, mas é o todo da performance que 

constitui o lócus emocional em que o texto vocalizado se torna arte e donde procede e se 

mantém a totalidade das energias que constituem a obra viva” (Zumthor, 1993). 

 É no momento da transmissão vocal que o texto se fragmenta e tende ao 

inacabamento. Nem mesmo a finitude dos elementos lingüísticos têm o poder de preencher 

todo o espaço semântico do texto oral que não se satura jamais, porque os seus usuários não 

estão preocupados com a renovação, mas com a tradição e preservação. 

 A vocalidade definida como tecido dialógico propõe uma textualidade muito 

diferente da noção de texto como espaço fechado de elementos finitos. E essa textualidade 

da linguagem em performance que Zumthor alcançou de modo tão preciso no mito de Babel: 

“Babel não é o lugar de emergência da linguagem”. É o lugar da dialogia da linguagem, do 

encontro e da expansão das línguas. 

 Entre as tantas histórias, cantigas, mitos que chegaram até os dias de hoje aos nossos 

ouvidos, estão os curiosos casos da Ilíada e da Odisséia, de Homero. Delas se diz que não 

são obras propriamente “literárias” porque na verdade nunca foram escritas. São 

composições orais, anteriores à cultura da letra, do alfabeto. Datam do século 8 a.C., do 

tempo dos aedos (poetas que cantavam acompanhados da cítara) e dos rapsodos (que 

recitavam poesia nas feiras e nos palácios). Por mais inverossímel que isso nos pareça, hoje, 

a maioria dos especialistas concorda que esses poemas gigantescos eram transmitidos de 
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memória. Aedos e rapsodos profissionais sabiam seus 27 mil versos de cor. Estima-se que os 

mais antigos manuscritos contendo trechos das obras homéricas sejam do século 6 a.C. Os 

textos só começaram a ser estabelecidos por escrito no 2 a.C., 600 anos depois compostos, 

pelos eruditos da Biblioteca de Alexandria. Nessa época, Homero já era como “Aquiles pés-

velozes”, “Zeus ajunta-nuvens” e o “multiastucios Odisseu” – um mito! 

 Há muita controvérsia sobre a existência de um aedo, que segundo a lenda, era cego, 

natural de Esmirna, e atendia pelo nome de Homero, “o que ajusta o canto” – como explica 

Trajano Vieira, que fez o prefácio da última tradução da Ilíada, pelo poeta Haroldo de 

Campos. O poeta oral da Grécia antiga era um anônimo: compunha de cabeça, sempre se 

apropriando de canções e narrativas já conhecidas, as quais reelaborava e retransmitia de 

maneira tradicional. A poesia passava da boca para o ouvido, e assim por diante. Não 

vigorava a noção de “autoria”: “ninguém assinava embaixo”. 

 Certos estudiosos de Homero acham que nunca existiu uma pessoa real por trás do 

seu nome, que simplesmente remetia aos pontos mais altos dessa tradição coletiva e oral dos 

aedos. Outros acham que houve na Ásia menor um aedo extraordinariamente habilidoso, que 

reuniu diversos cantos num trabalho de montagem que resultou nos dois grandes poemas 

épicos. Há também aqueles que acham que esse aedo genial compôs apenas a Iliada, 

elevando os padrões da oralidade poética a um patamar novo – daí outro aedo muito destro o 

ter imitado, depois, compondo a Odisséia. E há, ainda, quem diga que o cantor da Odisséia 

sequer conheceu a Iliada: o nome de Homero esconderia pelo menos dois poetas. 

 Polêmicas à parte, fato é que os dois grandes épicos acabaram se tornando grandes 

obras da humanidade. 

 Reconhecemos que as composições tenham nascido mesmo da boca de cantores, que 

tentavam organizar os episódios e situações que a memória coletiva reconhece como 

decisivos para a sua identidade, misturando história e mito. Os repentistas de hoje, aedos e 

rapsodos doutros tempos, ainda cumprem esse papel. 

 O povo vai estar sempre à frente nesses episódios, reais ou fictícios. Na Ilíada, um 

momento crucial da Guerra de Tróia ocorreu no século XII a.C. Segundo a mitologia, o 

conflito foi motivado pelo rapto de Helena, a mulher mais linda do mundo, esposa de 

Menelau, Rei de Esparta, pelo galã troiano Alexandre Paris. Depois de nove anos de luta, há 

uma crise entre os heróis gregos: o mais valente, Aquiles, desentende-se com o Rei de 

Micenas, Agamêmnon, que lhe confiscara a escrava Briseida (belo troféu da batalha). A ira 

de Aquiles o afasta dos combates, desfalcando as fileiras de Agamêmnon Menelau. Os 
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troianos, liderados por Heitor “elmo–coruscante” levam vantagem e vão repelindo os 

sitiadores que atacam a cidade fortificada. Aquiles só retorna ao conflito depois que Heitor 

mata seu grande amigo Pátroclo o que afinal vira o jogo. Já a Odisséia se passa jogo depois 

da Guerra de Tróia: é a epopéia do retorno ao lar. Narram-se os muitos empecilhos 

enfrentados por Odisseu, no caminho de volta para Itaca, onde por fim se viu obrigado a 

combater os pretendentes à mão de sua fiel esposa, Penélope.  

 As epopéias têm cada uma 24 cantos, de extensão variada – o que indica a ocorrência 

de interpolações, trechos e episódios acrescentados ao original pelos aedos e rapsodos que o 

transmitiram para a posteridade. 

 O fato de serem composições orais marca a sua estrutura. Conhecedores do grego 

antigo falam da musicalidade de seus versos, que favorecia a técnica de memorização para o 

canto. Há todo um sistema de frases recorrentes, que coincidem com a acentuação e o ritmo, 

encaixando-se sempre nos mesmos lugares. Isso explica a profusão e a riqueza dos 

chamados “epítetos” – qualificativos fixos de cada nome: “Zeus tonitroante”, “lacrimosa 

guerra” ou “dedirrósea aurora”. O ritmo e as repetições ajudam a compor mentalmente e, 

depois memorizar o canto. É também própria da oralidade a tendência a evitar os elementos 

decorativos, rodeios e floreios que possam confundir a audiência. 

 Muitos poetas fizeram traduções das epopéias, mas acabaram esbarrando em muitas 

dificuldades. 

 Traduzir Homero é transpor um monumento da oralidade antiga para a altura da 

escrita, Assim como os heróis gregos, que sofrem as conseqüências de terem ultrapassado o 

métron (a sua medida humana), os tradutores de suas epopéias fracassam maravilhosamente. 

Vale para eles o que diz Apolo a seu protegido, na Ilíada: “Héctor, corres em vão à busca do 

intangível”. O primeiro paradoxo interessante é que na passagem do oral para o escrito (e 

ainda mais, traduzido), a tradução resulta mais “autoral” do que o original. Cada tradutor 

tem um afã particular, uma hybris (desmesura). A de Odorico Mendes foi dobrar a 

transbordante sonoridade homérica ao decassílabo, condensando ao máximo, os seus cantos, 

sem perda de substância. A de Carlos Alberto Nunes foi traduzir linha por linha, mas 

buscando na Língua Portuguesa um verso comparável em extensão e flexibilidade ao 

“hexâmetro” grego (medido não por fonemas, como em português, e sim pela duração das 

sílabas, longas e breves); optou por um verso de 16 sílabas que acabou se revelando um 

tanto prolixo e às vezes, monótono. 
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 O poeta Haroldo de Campos, último tradutor (2002) também quis manter o número 

de linhas do original, como Nunes, mas se decidiu pelo dodecassílabo; sua versificação 

porém, não é rigorosa, e abusa um pouco de elisões forçadas, como em “a ira” (soando aíra) 

e “na ágora” (soando nágora). Para ele, oriundo do grupo que nos anos 1950 decretou a 

morte do verso, mais importante do que a contagem das sílabas é ativar a máquina 

inesgotável de neologismos e efeitos sonoros da poesia homérica. 

 Certamente, as dificuldades e os defeitos da tradução da Ilíada e da Odisséia, 

provenham de uma realidade impossível: uma cantiga nasce e morre cantiga. Não há como 

desfazer a musicalidade, de um poema, sem torná-lo grotesco. 

 

5 – Efeitos Sonoros do poema 

 

 O som, a musicalidade nasce de algumas condições que o poeta-cantor imprime ao 

poema, caracterizando-o como “poesia para ser cantada”. 

 Alguns recursos de efeito sonoro são utilizados no feitio do poema. No caso da 

poesia repentista, isso ocorre de forma quase sempre espontânea, já que o manuseio de 

técnicas seculares não é sequer do conhecimento da maioria dos cantores repentistas, dado 

que não possuem escolaridade mínima, nem mesmo são alfabetizados. Outros há que cultos 

em escolaridade, deliberam pela utilização de tais recursos sonoros. 

 

 Nos versos de Dimas Batista Patriota, comprova-se a aliteração: 

 

Eu te vi, tu me viste, nós nos vimos, 

Eu te amei, tu me amaste, nos amamos, 

Eu te olhei, tu me olhaste, nos olhamos, 

Eu sorri, tu sorriste, nós sorrimos, 

Eu senti, tu sentiste, nós sentimos 

Os encontros de um sonho promissor. 

Encontrar-te ao meu lado, aonde eu for, 

É da vida a ventura que mais quero. 

Eu te amo, te prezo, te venero; 

Só a morte separa o nosso amor. 
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 Patriota havia recebido a mote15 “Eu te amo, te prezo, e venero / Só a morte separa o 

nosso amor”, e respondeu imediatamente com a construção poética cheia de aliterações – 

repetição de sons consonantais – por todo o poema, que embora simples, de fácil 

comunicação, revela a sensibilidade poética. As consoantes t e s vão carregar os versos de 

sonoridade, exigindo do ouvinte, a busca do efeito, em função da significação do texto: o 

prolongamento da existência do amor é comparado ao prolongamento dos sons de t e s. 

 Outra figura de efeito sonoro é a assonância, que ocorre quando sons vocálicos 

aparecem repetidamente nos versos. Normalmente, essas vogais que são repetidas acabam 

carregando de sentido, as palavras, o texto. Isoladamente não constituem significação, mas 

adquirem sentido quando apoiadas noutros elementos do texto. 

 É caso de assonância: 

 “Morrerei, brevemente, sem dar crença 

 Às misérias da vida sem conserto. 

 Estas coisas a que o homem está sujeito 

 O amor, o desgosto e a doença. 

 Sem temer nessa vida a negra ofensa 

 De espadas, pistolas e punhais 

 A velhice maltrata muito mais 

 Dentre todas, ó arma perigosa, 

 A vereda da vida é tão penosa, 

 Que me assombro nas curvas que ela faz. 
 

 Acho tarde demais para voltar, 

 Estou cansado demais para seguir, 

 Os meus lábios cansaram de sorrir, 

 Sinto pranto e não posso mais chorar. 

 Eu não posso partir e nem ficar, 

 E, assim, nem pra frente nem pra trás, 

 Pra ficar sacrifico a própria paz 

 Pra seguir, a viagem é perigosa, 

 A vereda da vida é tão penosa, 

                                                 
15 Espécie de motivo, assento, oferecido aos cantores-repentistas como proposta a ser desenvolvida. Ver 
Vaqueiros e repentes Luís da Câmara Cascudo. 
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 Que me assombro nas curvas que ela faz”. 
 

 Elísio Felix, autor desta cantiga, conhecido como Canhotinho, poeta paraibano, 

recebendo o mote “A vereda da vida é tão penosa / Que me assombro nas curvas que ela 

faz”, responde com o impasse de não ter para onde ir, de como não há como fugir aos 

desígnios da vida. Assim, talvez, reforce o i nos seus versos. 

 A repetição de palavras também é um recurso muito freqüente. Além de dar 

sonoridade, facilita a memorização. 

 “Duas almas bem unidas 

 São duas gotas de orvalho 

 São duas rosas num galho 

 Das brisas favorecidas 

 São duas plantas erguidas 

 No campo das ilusões 

 Duas imaginações 

 Que numa só senda trilham 

 Duas auroras que brilham 

 No céu de dois corações”. 

 

 Os versos são do poeta Zé Morais da cidade de São José do Egito-PE e foram feitos 

por ocasião das núpcias de um seu “afilhado”. A repetição da palavra duas é um reforço 

sonoro que amplia o sentido do amor entre os dois nubentes, o caminho que os “dois” vão 

seguir, o sentimento que une as duas almas. Os versos compõem um epitalâmio no repente. 

 As composições no Repente são ritmadas de forma natural, quase instantânea. Por 

isso são cantadas, são feitas para cantar, Otávio Paz, em O arco e a lira afirma ser o ritmo 

imprescindível ao poema, dispensável na prosa. O poema é a plena manifestação do ritmo. 

“Sem ritmo não há poema; só com ritmo não há prosa. O ritmo é condição do poema, ao 

passo que é inessencial para a prosa”. Existe mesmo antes do próprio homem. 

 Ocorre que no poema, há uma inclinação natural de a linguagem ser ritmo, porque o 

poeta se entrega ao abandono, numa despreocupação com os conceitos, com a racionalidade. 

Há um retorno espontâneo das palavras à poesia, o que na prosa é exigência. 

 Na poesia, segundo Paz, o pensamento divaga, tem plena liberdade. “As razões se 

transformaram em correspondências, os silogismos em analogias, e a marcha intelectual 
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em fluir de imagens.” A separação escrupulosa das palavras à “violência” do trabalho de 

construção da prosa, Paz vai chamar de constrangimento. 

 A prática da linguagem, inerente ao homem, é uma movência da linguagem. Alguns 

o fazem por necessidades inumeráveis, inclassificáveis, em situações de exigência da 

própria vida. O poeta o faz por automatismo. “Todo aquele que tenha praticado a escrita 

automática – até onde é possível essa tentativa – conhece as estranhas e deslumbrantes 

associações da linguagem entregue à sua própria espontaneidade”. 

 Alfonso Reyes adverte àqueles que praticam a linguagem comedida, dentro de um 

plano demasiado seguro do seu domínio do idioma: “Um dia as palavras se unirão contra ti, 

se revoltarão todas contra ti”. E Paz completa: “Mas não é necessário recorrer a esses 

testemunhos literários. O sonho, o delírio, a hipnose e outros estados de relaxamento da 

consciência favorecem o jorro das frases. A corrente parece não ter fim: uma frase nos leva 

à outra. Arrastados pelo rio de imagens, roçamos as margens do puro existir e adivinhamos 

um estado de unidade, de união final com nosso ser e com o ser do mundo. Incapaz de opor 

diques à maré, a consciência vacila. E de repente tudo desemboca numa viagem final. Um 

muro nos barra o passo – voltamos ao silêncio”. 

 O fluir das palavras é como uma recompensa a esse estado de entrega do poeta e esse 

“transe” é o veículo da visão sensível que o próprio poeta tem do mundo ou de dentro de seu 

interior. A aparente desordem, que faz nascer o poema, e que também aparentemente está 

distante da lógica, da premeditação, na verdade é pura consciência do mundo, é a sua 

própria comunicação, e vai exigir do ouvinte-leitor um estado de entrega, de sensibilidade, o 

devaneio, que vai fazê-lo viajar junto, dentro do mundo do texto e do poeta. 

 Para Paz, a linguagem é o homem e, é algo mais. Tal poderia ser o ponto de partida 

de uma inquisição sobre essas perturbadoras propriedades das palavras. Mas o poeta não se 

pergunta como é feita a linguagem e se esse dinamismo é seu ou é apenas um reflexo. Com 

o pragmatismo inocente de todos os criadores, verifica um fato e o utiliza: as palavras 

chegam e se juntam sem que ninguém as chame, e essas reuniões e separações não são filhas 

de puro acaso; uma ordem rege as afinidades e as repulsas. No fundo de todo fenômeno 

verbal há um ritmo. As palavras se juntam e se separam atendendo a outros princípios 

rítmicos. Se a linguagem é um contínuo vaivém de frases e associações verbais regido por 

um ritmo secreto, a reprodução desse ritmo nos dará poder sobre as palavras. O dinamismo 

da linguagem leva o poeta a criar seu universo verbal utilizando as mesmas forças de criação 

e repulsa. O poeta cria por analogia.  Seu modelo é o ritmo que movimenta todo o idioma. 
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“O ritmo é um ímã”. Ao reproduzi-lo por meio de métricas, rimas, aliterações, paronomasias 

e outros processos – convoca as palavras. Um estado de abundância verbal segue-se à 

esterilidade; abertas as eclusas interiores, as frases brotam como jorros. A criação poética 

consiste, portanto, nessa grande utilização voluntária do ritmo como agente de sedução de 

um lado, e de outro lado numa temática igualmente sedutora, que o poeta conhece e leva a 

conhecimento do “mundo”, de forma transversal, não-linear, ilógica talvez. 

 “O ritmo não é medida – é visão de mundo. Calendários, moral, política, técnica, 

artes, filosofias, tudo enfim que chamamos de cultura tem suas raízes no ritmo. Ele é fonte 

de todas as nossas criações (...) A própria história é ritmo” (Paz, 1982). 
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CAPÍTULO II  

 

História da Literatura Oral 

 

A poesia dos repentistas foi, por muito tempo, classificada como arte inferior, 

desprovida de qualquer valor artístico, porque praticada por “poetas” que utilizam 

linguagem vulgar, desconhecem as regras da prosódia, adulteram, sem o saber o suposto uso 

correto da língua – a gramática – fazem versos desalinhados no metro, nas rimas, no ritmo. 

 A questão do valor na “arte repentista” nos faz pensar numa polêmica sobre a 

literatura popular e a literatura culta, que apesar de ser antiga, não se esgotou até aqui. 

 Benedetto Croce reconhece que embora seja fácil identificar e reconhecer uma obra 

de literatura popular, e muito difícil defini-la de modo apropriado. Essa dificuldade levava 

os críticos a conceituar a poesia popular contrapondo-a à “poesia d’arte”. Aquela seria 

caracterizada pela anonimia, a improvisação, a origem inferior, a transmissão oral, estando 

conseqüentemente em constante processo de transformação. Além disso, teria um caráter 

marcadamente impessoal, e não utilizaria qualquer técnica de elaboração e de seleção 

qualitativa de temas, seria a “não–poesia” tanto no que se refere à forma, quanto ao 

conteúdo. 

 O próprio Croce se recusava a aceitar o atributo “impessoal” aplicado à poesia 

popular, isto porque, para ele, toda poesia é ao mesmo tempo pessoal e impessoal. Também 

não aceitava a alegação de que a poesia nascida nas classes populares fosse desprovida de 

técnica, de espírito de síntese, e que não se enquadrasse em uma determinada realidade 

histórica. Sustentava, por fim, que, a verdadeira poesia não admite classificação de espécie 

alguma: “a poesia é somente e unicamente poesia”. 

 Desse modo, não há por que estabelecer categorias distintas e opostas, incluindo, de 

um lado, toda a produção literária digna de ser considerada, ou seja, a das classes letradas e, 

de outro, o cantar do povo, desprezível pela sua própria origem e composição. O que há na 

verdade, diz Croce, é uma poesia popular bela e outra feita, assim como há uma poesia não – 

poesia na chamada poesia de arte. “Ma dove la poesia popolare e poesia, nos si distingue da 

quelha d’arte, e, nei suoi modi, rapisce e delizia” (Croce, 1952). 

O que Croce chama de poesia popular “bruta”, “non-poesia” Menendez Pidal 

qualifica de poesia “plebeya”. É a poesia popular de má qualidade, que não deve ser 

confundida com a poesia popular em sua totalidade. Sendo apenas uma parcela desta, 
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distingue-se da verdadeira poesia de arte popular ou seja, da poesia dos jograis, dos  poetas 

que têm consciência de sua arte, daqueles que  dominam de forma completa o seu “mister de 

juglaría”.  O papel desse poeta anônimo individual é fundamental, mas só foi   reconhecido a 

partir do século XIII, com as investigação de Rafael Floranes, tendo alcançado seu real 

significado com os trabalhos de Don Ramon Menendez Pidal. Foi graças aos estudos de 

Pidal que se pôde avaliar o verdadeiro papel daqueles poetas anônimos na transmissão, por 

vários séculos, de uma tradição profissional, que tinha tanto a função de divertir como de 

informar o seu público. Contra aqueles que acreditavam no caráter espontâneo do cantar do 

povo, Pidal sustentava que a verdadeira poesia popular “no é poesia inculta, espontânea, 

nascida como grito natural e imediato del animo comovido”. 

Nesse ponto, Pidal vem polemizar sobre a questão da inspiração, que segundo ele, 

não está presente no poeta de forma instantânea. A poesia repentista vem negar a posição 

extrema de Pidal, posto que demonstra que mesmo em caráter de improvisação, a elaboração 

poética não tem prejuízos de qualidade, de valor. O improviso não faz desmerecer à poesia, 

fruto que é do estado de emoção e dos automatismos de que fala Otávio Paz. 

Segundo as lições de Karl Vossler, não existem formas fixas às quais se possa aplicar 

o rótulo de poesia popular ou de poesia artística. Não são as formas que distinguem o que é 

popular, do que é erudito, mas as atitudes, anímicas, fundamentais subjacentes a cada caso. 

Há um “tom anímico popular, de íntima simplicidade, assim como há um tom anímico de 

arte, um íntimo impulso à espiritualização” Mas não se deve confundir simplicidade com 

falta de qualidade, nem arte elevada com falsidade é artifício! 

Os termos “popular” e “artístico” não implicam aqui conceitos de valor, e não se 

deve estabelecer uma rígida separação entre arte popular e arte literária. O desejo de elevar-

se e distinguir-se é inato ao poeta e assim , ambas as formas de poesia se impõem por seu 

próprio esforço: “idêntico impulso para o alto... Manifesta-se tanto  no tom popular das 

rústicas canções, como também na arte elevada de um  Goethe.”...(Vossler, 1975). 

 Na verdade, as duas formas poéticas têm as suas excelências. Do mesmo modo que a 

literatura oral supõe a transmissão através da memória popular, ou seja implica a 

preservação de uma tradição, também um estilo escrito de certa qualidade, está assentado no 

trabalho de várias gerações, pois a criação literária de arte  não nasce isolada no tempo e no 

espaço, mas é determinada tanto pela circunstância do “aqui-e-agora” quanto pela sua 

condição de fato histórico e de sua posição na cadeia literária. O fato literário deve ser 
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estudado não apenas do ponto de vista sincrônico, mas levando-se em conta também a sua 

posição no eixo diacrônico. 

 Para J. Tynianov, cada elemento da obra literária entra em correlação com outros 

elementos de um mesmo sistema e, conseqüentemente, com o sistema global: “O elemento 

relaciona-se simultaneamente com a série de elementos parecidos pertencentes outras 

obras-sistemas, verdadeiramente pertencentes a outras séries, e, de outro lado, com os 

outros elementos do mesmo sistema” (Tynianov, 1976). 

 As idéias de Tynianov redimensionam a noção de evolução literária e fazem com que 

o conceito de tradição ganhe um novo enfoque. 

 Há um “tradicionalismo” das obras da chamada literatura de arte. Os elementos que 

compõem estas obras, do mesmo lado que aqueles que fazem parte da literatura popular,são 

tributários daquilo que se criou anteriormente, são herdeiros das obras do passado, mantém 

com eles um curto diálogo.. Isto porque “cada corrente literária busca durante certo tempo 

pontos de apoio nos sistemas precedentes”. Conseqüentemente, não faz sentido 

desqualificar a literatura popular sob a alegação de ser produto da tradição, da mente 

coletiva, carecendo assim, de originalidade. As pesquisas no campo da poesia popular são 

tão dignas de constar dos estudos literários quanto aquelas levadas a cabo no âmbito da 

poesia da arte. 

 É preciso, portanto, que não se coloque mais em dúvida a importância do estudo da 

poesia popular – o repente, o cordel, e outros – para a ciência da Literatura. A Literatura 

popular reivindicou e tem conquistado o lugar que lhe cabe no âmbito dos estudos literários 

globais.  

 Esse interesse pelo cantar do povo, despertado no século passado com os críticos do 

Romantismo, é atestado em nossos dias, pelas numerosas obras, que a partir dos anos 60, 

têm sido dedicadas à chamada Literatura Repentista do Nordeste Brasileiro. 

 De fato, pesquisadores do Brasil e de outros países conscientes da importância dessa 

produção poética, cujas raízes se estendem à arte jogralesca da Idade Média, ao período de 

dominação Árabe, na Europa, tem-na examinado em seus ricos e variados aspectos. 

 

1 – Origem da poesia repentista 

 

 Segundo Segismundo Spina “Uma excursão proveitosa, através das supostas 

sombras da era medieval, principalmente da Baixa Idade Média, só é possível se do nosso 
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espírito afastarmos o conceito pejorativo que a Renascença imputou aos séculos góticos e 

abraçarmos o entusiasmo sonhador do Romantismo, que fez revivescer esse mundo 

encantado da poesia, das catedrais e das justas sarracenas”. 

 Os primeiros capítulos da história literária da Europa foram escritos no curso do 

século XII. Este século é considerado “de ouro” na literatura medieval na França. É o século 

por excelência do grande renascimento medieval. Levando em conta o extraordinário 

desenvolvimento da filosofia, da Literatura e do pensamento artístico da França no período 

que decorre de 1150 e 1200, Gustave Cohen, imagina um Classicismo do séc. XII onde as 

realizações literárias são perfeitas. Joseph Anglade é da mesma opinião: “se se reduzisse o 

classicismo ao fato de haver expresso sob uma forma perfeita, verdades eternas, a poesia 

provençal mereceria o nome de clássica”. 

 O século anterior (1100), denominado o “século das gêneses”, aparece condensado 

numa feliz imagem do grande romancista das gestas, Joseph Bédier: para ele, é nessa época 

que surgem simultaneamente a primeira canção de gesta e a primeira poesia lírica; a 

primeira ogiva, o primeiro vitral, o primeiro drama litúrgico, o primeiro torneio cavaleiresco 

e a primeira carta de liberdade de uma comuna, todas criações autenticamente francesas. 

Acrescenta ainda Bédier que Turold e Guilherme IX foram contemporâneos, e que ao lado 

da Chanson de Roland (presumivelmente escrita por Turold), a França meridional 

conhecia, com o trovador Guilherme IX, duque da Aquitânia, a sua primeira poesia lírica. 

 Estas duas literaturas, a épica dos trouveres do Norte, e a lírica dos troubadours do 

Sul, já nascem maduras, constituídas, refinadas, pressupondo um período anterior de 

elaboração cujas raízes estão por determinar. Como se explicaria que nos dois hemisférios 

franceses se produzissem duas literaturas diferentes?” (Spina, 1996). Ambas abandonaram o 

Latim como veículo da expressão literária e foram buscar na Língua vulgar, no romance, a 

expressão, respectivamente, do verbo épico e do verbo lírico. Se o romance as aproxima, 

distanciam-se pela inspiração. Já se procurou explicar o temperamento lírico da França 

meridional por causas físicas, pela organização de suas comunas. Mas, mais do que a 

organização política e o argumento romântico do clima, militam outras causas, como as 

condições de existência e a própria concepção da vida16. 

 O “clima” próprio para a modalização da arte trovadora, na França, desenha-se e tem 

como ambientação, sua própria história social. 

                                                 
16 Pierre Belpéron, La joie d’amour, Paris, 1948. 
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 Nos castelos esboça-se uma situação criada pouco a pouco pela mulher, que começa 

a ter relevo nessa organização, criando um mundo à parte, seu, e os salões tornam-se um 

centro de convivência social. 

 

2 – O Amor nas cantigas medievais 

 

 “O cavaleiro, (que em período de paz) já não andava fora com tanta freqüência, vivia 

mais na companhia da família. O barão no seu lar mais palaciano, começou a constituir uma 

corte, onde havia ocasião de florescer as graças femininas, aonde eram mandados os filhos e 

as filhas dos vassalos a aprender as artes e as maneiras próprias dos donzeis e das donzelas, 

e a qual menestréis, vendedores ambulantes, peregrinos, educadores e vagabundos levavam 

notícias do mundo e dos produtos industriais. Começava a florir de novo, a civilização; a 

música, a poesia, as artes manuais, a pintura, a escritura, a arquitetura surgiam novamente 

para a vida” (Belpérron, 1948). 

 No Sul da França, esse renascimento da mulher estimula um verdadeiro culto a elas, 

pelos trovadores. Já no Norte a mulher não logra a mesma independência: nas canções de 

gesta, escritas para celebrar o espírito heróico e guerreiro da sociedade aristocrática do 

norte, ela desempenha um papel acessório, de mero refrigério dos heróis cansados e dos 

prazeres do senhor. 

 É nesta altura que se diferenciam os dois movimentos literários: o do norte, épico, 

guerreiro, fazendo da luta o seu tema principal, e o do Sul, sentimental, cortês, elegante, 

refinado, transformando a mulher no santuário de sua inspiração. 

 Ao contrário do norte, o caráter meridional é visceralmente individualista. Aí deixara 

forte influência à civilização romana, e na sobrevivência do que ficou do direito romano, 

podemos encontrar algumas das causas determinantes da fisionomia espiritual do sul da 

França. Os preceitos do direito justiniano não se harmonizavam com o regime feudal, cuja 

coesão estava baseada no serviço pessoal; o direito romano procurava assegurar a liberdade 

individual e substituir por um contrato a relação de direitos e obrigações entre o senhor e o 

seu vassalo. 

 Vê-se que o “serviço amoroso” a vassalagem amorosa na poesia do trovador 

meridional, se era um empréstimo da homenagem feudal, não correspondia á realidade 

social no Sul da França: “Não importa que os galantes cavaleiros rendessem homenagem de 

submissão à mulher “doce e pura”, como a um ser superior; a realidade da vida 
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discordava bastante dessa poesia. Geralmente, a mulher que era adorada nas cortes de 

amor não era a mesma que se fazia dona do lar ou aquela a quem concedia sua mão o 

serviçal cavaleiro, e este fato convertia estas relações amorosas num jogo de galantaria ou 

as degradava para o plano de uma simples paixão, que quase nunca servia de ponto de 

partida para uma estimação mais elevada da mulher” (Belpérron, 1948). 

 Tal civilidade, estritamente cavaleiresca, exclusiva da vida palaciana e nascida 

simultaneamente nos dois hemisférios da França, no decurso do século XI, rapidamente se 

difundiu e se afirmou em toda a Europa romana e anglo-germânica. A poesia épica, 

narrativa, disseminou suas personagens, tornando-as eternas por toda a Europa, passando 

pela narrativa médio-alemã e franco-veneta, alcançando os poemas renascentistas de Mateo 

Boiardo, de Ariosto, de Tasso, descendo ainda pela tragédia Sharespeariana17, a poesia única 

acatâmica, que reflete um longo aprendizado e domínio de sua técnica, em que o trovador 

tem consciência de sua atividade artística, lançou uma mensagem perene para as literaturas 

da moderna Europa, tematizando o amor, espiritualizando-o e fazendo dele, o fulcro de sua 

inspiração. Os trovadores criam, então, o primeiro grande tema da inspiração lírica: o amor. 

A morte e a natureza apenas se esboçam como tópicos dessa poesia em que o trovador é 

mártir. 

 A essa festa da paixão amorosa, chamaram os trovadores de Joie d’amour, como o 

revela Bernard de Ventadorn: 

 

 Chantars no pot gairevaler,18 

 Si d’ins dal cor no mou lo chans; 

 Mi chans no pot dal cor mover, 

 

 Si no i es fin’amors coraus. 

 Per so es mos chantars cabaus 

 Qu’en Joi d’amor ai et enten 

 La bock e. Is olhs e. I cor e. I sen. 

 

                                                 
17 Literatura d’oc e d’oil, Milano, Casa Editrice Academian, 1952. 
18 Tradução de Antônio Viscardi. op. cit. Honoré Champion. (Pouco valor tem o cantor se o canto não pode 
surgir de dentro da alma, se nela não existe um amor leal e cordial. Por isso é meu cantar perfeito  pois o gozo 
do amor eu tenho e emprego a boca os ossos, o coração e a inteligência.) 
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 Do princípio de que o amor é fonte perene de toda poesia, e de que o amor é leal, 

inatingível, sem recompensa (porque a dama é sans merci) decorre todo o formalismo 

sentimental da poética trovadoresca provençal: submissão absoluta à dama; vassalagem 

humilde e paciente ; promessa de honrá-la e servi-la com fidelidade; uso do senhal 

(pseudônimo poético que oculta o nome da mulher amada); mesura, prudência, moderação, 

a fim de não abalar a reputação da dama; o desprezo das riquezas e títulos, pelo trovador; 

presença de confidentes da tragédia amorosa. 

 Na erótica trovadoresca, alguns de procedência Ovidiana, pode-se mencionar: a 

perturbação dos sentidos (às vezes, a loucura); a impossibilidade de declarar-se; a perda do 

apetite, a insônia, o tormento doloroso, a doença e a morte como solução para o drama 

passional; masoquismo. 

 Muito se tem discutido acerca da natureza do amor trovadoresco, platônico ou 

carnal, sincero ou fruto exclusivo da fantasia. Quanto ao problema da sinceridade amorosa 

dos trovadores, algumas hipóteses têm sido aventadas. 

 Edmond Jaloux, na sua Introduction à l’historire de la littérature française, 

reconhece a influência árabe na poesia occitânica através das traduções que sírios cristãos 

fizeram do Banquete de Platão nos séculos VIII e IX. A obra teria inspirado a maior parte 

dos temas aos poetas árabes dos séculos IX e X, temas esses que derivariam para a poesia 

dos trovadores provençais, inclusive a técnica poemática de Zéjel, tipo métrico especial da 

poesia árabe-andaluza representado em alguns textos poéticos de Guilherme IX e em muitas 

cantigas de Afonso X, o sábio. 

 Se por um lado a canção provençal é um hino ao amor puro, inatingível, por outro, 

sentimos, muitas vezes pulsar, o amor carnal. Ao amor-elevação associa-se, não raro, o amor 

dos sentidos, a ponto de, numa mesma poesia, encontrarmos enlaçadas as duas formas. 

 O amor, para os trovadores, era como bem traduziu Bernard de Ventadorn, o amor 

integral, o puro e o da carne; a alegria da razão (amor intelectual) e a alegria dos sentidos (a 

boca, os olhos e o coração). 

 A poesia lírica dos trovadores provençais não morreria: raízes profundas foram 

lançadas pelos países vizinhos – que se tornavam discípulos da arte poética do languedócio, 

ao mesmo tempo em que davam forma culta aos temas de inspiração folclórica. 

 Procurar as origens clássicas desse movimento literário, buscar sua gênese na poesia 

dos trovadores árabes, as derivações técnicas dos cantos litúrgicos da Idade Média, ou ainda 

o progressivo aperfeiçoamento técnico de  cantilenas primitivas, folclóricas, não esclarece o 
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tipismo espiritual da geração do século XII, cuja interpretação se deve buscar nos próprios 

ideais de  vida, nas condições especiais da vida pelaciana da França Meridional, enfim, no 

próprio psiquismo artístico.  
 

3 – O lirismo Português 
 

O Lirismo trovadoresco instalou-se na Península Ibérica por influencia provençal. Na 

transição, sofreu, como seria de esperar, o impacto do novo ambiente e alterou algumas de 

suas características. Provavelmente, a principal modificação tenha consistido no 

recrudescimento do aspecto platonizante da confidência amorosa: dentro do trovadorismo 

português, o ponto mais alto do processo sentimental situava-se antes de a dama atender aos 

reclamos do apaixonado.    

Duas eram as espécies de poesia trovadoresca a Lírico-amorosa, expressa em duas 

formas, a cantiga de amor e a cantiga de amigo, e a satírica expressa na cantiga de escárnio e 

de maldizer. 
 

Cantiga de amor19 
 

Hum tal home sei eu, ai ber talhada, 

Que por vós ten a sa morte chegada, 

Vede quem é e seed en nebrada; 

Eu, mia dona. 
 

Hum tal home sei eu que preto sente 

De si morte chegada certamente, 

Vede quem e venha-vos en mente; 

Eu mia dona. 
 

Hum tal home sei eu, aquest’vide; 

Que por vós morr’e vo-lo en partide, 

Vede quem é e non te vos obride; 

Ou, mia dona. 

 (D. Dinis) 

                                                 
19 Cancioneiro da vaticana, sob o n.º 97, e no cancioneiro da biblioteca nacional, sob o n.º 459. J.J Nunes, 
Cantiga de Amor, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932. O vocabulário é em português medieval. 
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Essa é uma cantiga de refrão, os versos da primeira estrofe (cobra) recorrem, com 

alterações formais que não de sentido, nas estrofes seguintes: esses processo repetitivo 

denomina-se paralelismo, e cantigas paralelísticas (ou cossantes) os poemas que o 

empregam. Ambos, o refrão e o paralelismo, constituem recursos típicos da poesia popular. 

A uma leitura audível, há de se perceber que o sentimento do poeta evolui como um lamento 

ininterrupto e crescente, cujo ponto máximo se localiza no refrão da ultima cobra. E como o 

seu torturante sofrimento amoroso (a coita de amor) se tornou obsessivo, pois que fruto 

duma causa única e persistente (a indiferença ou a inacessibilidade da amada), para 

expressá-lo, o trovador somente encontra as mesmas ou equivalentes palavras. Assim, a 

reiteração paralelística decorre do próprio caráter exclusivista da paixão que inunda o poeta. 

É visto que o tormento sentimental pressupõe incorrespondência amorosa da dama e o 

despeito do trovador. O clima geral da cantiga, de submissão e reverência, deixa-se 

perpassar por uma aura de espiritualidade platônica que não dissimula o contorno erotizante 

do apelo masculino: a coita é mental e física a um só tempo, mas o confidente se esmera em 

sublimá-la, em atenuar-lhe os matizes sensuais e acentuar lhe os traços denotadores duma 

ansiosa expectativa de bens ultraterrenos. Dá resulta uma cantiga de alta tensão lírica e apelo 

emocional. 

 

Cantiga de Amigo20 

 

Cantiga 

Bailemos nós já todas três, ai amigas, 

Só aquestas avelaneiras frolidas  

E quen for velida, como nós, velidas, 

se amig amar 

so aquestras avelaneira frolidas 

verrá bailar. 

 

Bailemos nos já todas três, ai irmanas,  

                                                 
20.Cancioneiro da Vaticana, Sob o nº 462, J.J Nunes, Cantigas de Amigo, Câimbra, Imprensa da Universidade, 
1926 
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So aqueste ramo destas avelanas, 

e quen for louçana, como nós, louçanas,  

se amig’amar 

so aqueste ramo desta avelanas  

verrá bailar. 

 

Por Deus ai amigas, mentr’al non fazemos, 

So aqueste ramo frolido bailemos 

e quen ben parecer como nós parecemos, se amig’ amar 

so aqueste ramo so lo que nós bailemos 

verrá bailar. 

 

De conteúdo alegre, esta cantiga fixa um raro momento festivo na vida sentimental 

da moça e do povo. A beleza diáfana do poema parece evolar da melopéia primaveril que 

norteia a confidência feliz das bailadeiras. A simplicidade da sintaxe e do próprio ritmo não 

deve confundir: o virtuosismo do trovador reside justamente em saber atingir a naturalidade 

da alegria juvenil e descontraída, e fundamentá-la num esquema rítmico que parece emergir 

do ato de respirar.  A análise de alguns pontos do poema revela esse cuidado de poeta 

inspirado e senhor dos segredos do ofício: são três as bailadeiras (bailemos nos, já todas três, 

ai amigas), um para cada cobra; a inserção dos dois versos curtos (quadrissílabos) logo após 

o 3º e o 5º obedece à simetria existente entre serem três as moças e três cobras integrantes da 

cantiga. Na verdade, cada moça atua como solista de cada uma das cobras, e todas reúnem 

suas vozes em coro nos versos menores, que assim funcionam como estribilhos. 

 

A cantiga possui nítida fisionomia descritiva: as bailadeiras não perscrutam seu 

sentimento, apenas relatam como pessoas do povo, que são incultas mas sensíveis, 

primitivas, mas viçosas. 

O trovador conseguiu exprimir de modo flagrante e sugestivo, ao mesmo tempo, a 

psicologia da mulher de humilde condição, graças à experiência direta do fato de que o 

trovador seria o amigo a que todas as bailadeiras se referem e a um alto poder de 

personificação dramática. 
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Cantiga Maldizer21 

 

Cantiga 

Rui Queimado morreu con amor 

en seus cantares, par sancta Maria, 

por ua dona que gran ben queria, 

e, por se meter por mais trovador  

porque lh’ela non quis (o) ben fazer, 

fez-se’el en seus cantares morrer 

mas ressurgiu depois ao tercer dia! 

 

Esto fez ele por ua sa senhor 

que quer gran ben, e mais vous en diria: 

porque cuida que faz i maestria, 

e nos cantares que fez a sabor 

de morrer i e desi d’ar viver; 

esto faz el que x’o pode fazer,  

mas outr’omem per ren non (n) o faria. 

 

E non há já de sa morte pavor, 

senon sa morte mais la temeria, 

mas sabe ben, per sa sabedoria,  

que viverá, dês quando morto for 

e faz (s’) en seu cantar morte prender,  

desi ar viver: vede que poder  

que lhe Deus deu, mais que non cuidaria  

(Pedro Garcia Burgalês) 

 

Esta cantiga enquadra-se entre as de escárnio, visto que Pêro Garcia procura zombar 

de Rui Queimado (trovador dos fins do séc. XIII) com palavras de sentido duplo, ambíguo. 

No aspecto formal a cantiga apresenta 4 estrofes (cobras), uma a mais do que era freqüente. 

                                                 
21 Cancioneiro da Vaticana, sob o n.º 998; cancioneiro da biblioteca nacional, sob o n.º 1331. J.J Nunes, 
Crestomatia Arcaica, Lisboa, Clássica, 1943. 
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A ultima cobra, com estrutura própria (um terceto, enquanto as outras possuem sete versos) 

está vinculada ao corpo da cantiga pela rima (fiinda). A s quatro cobras equivalem a três 

fases do percurso satírico: a primeira funciona como prólogo, ou súmula dos antecedentes 

do tema escolhido; as duas seguintes encerram a situação de Rui Queimado, que sempre 

morria, mas permanecia “vivo” na relação com a dama eleita; a fiinda servindo de fecho do 

resto do texto, guarda a “moral da historia” que é o conceito, a sentença moral, que o 

trovador extrai do caso de Rui Queimado. 

No tocante à matéria da canção, o autor satiriza o poeta e seus confrades, de 

confessar, nas suas cantigas, que se consumia de amor, pela dama dos seus cuidados, mas 

como sua reiterada morte fosse apenas lírica, o trovador acabou por cair em ridículo, e nesse 

estado Pêro Garcia o surpreendeu. 

 

Cantiga de Maldizer22 

 

Ai dona feia! Foste-vos queixar  

porque vos nunca louv’en meu trobar  

mais ora quero fazer un cantar  

en que vos loarei toda via 

e vedes como vos quero loar 

dona fea, velha e sandia! 

 

Ai dona fea! Se Deus mi perdon! 

e pois havedes tanto gran coraçon  

que vos eu loe en esta razon, 

vos quero já loar toda via  

e vedes qual será a loaçon  

dona fea, velha e sandia! 

 

Dona fea, nunca vos eu loei 

en meu trobar, pero muito trobei; 

mais ora já un bon cantar farei 

                                                 
22 G.A. Rodrigues Lapa, Editorial Galáxia, São Paulo, 1965. O vocabulário arcaico português foi preservado a 
bem com ele não desmerecer a musicalidade poética.      
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en que vos loarei toda via; 

e direi-vos como vos loarei: 

dona fea, velha e sandia! 

(João Garcia de Guilharde) 

 

 O trovador se dirige diretamente à “dona fea velha e sandia”, o que caracteriza a 

cantiga de maldizer. A estrutura do poema revela nitidamente o caráter popular desse tipo de 

cantiga. Além de arquitetarem seguindo o esquema paralelístico, as cobras finalizaram em 

estribilho. 

 Quanto ao conteúdo, é fácil imaginar as causas da invectiva do trovador; com 

certeza, a mulher a que ele destina a sátira se julgara merecedora duma cantiga de amor, e, 

quem sabe, das atenções do poeta. Este na resposta, observa as leis do comedimento, visto a 

“dona fea” possuir os defeitos que tornaram improcedente e ridícula sua pretensão. Na 

zombaria e na feliz concentração das notas satíricas que o trovador alcança realizar no 

estribilho, reside a vitalidade da cantiga, igualmente viva naquilo em que se retrata uma 

situação social que persiste ou seja, “dona fea, velha e sandia” continua desejando ser 

cortejada por um jovem. 

 A sátira trovadoresca, por circular em ambientes tabernários, somente apresentava e 

acolhia as expressões mais chulas e licenciosas que existiam na língua portuguesa, numa 

prática que amortece a carga poética, e faz sobressair a relevância desse tipo de composição 

como documento sociológico e antropológico. 

O poema recebia o nome de cantiga pelo fato de o lirismo medieval associar-se 

intimamente com a música: a poesia era cantada, ou entoada, e instrumentada. Letra e pauta 

musical andavam juntas, de modo a formar um corpo único e indissolúvel. Daí compreender 

que o texto sozinho(se é possível) apenas oferece uma incompleta e pálida imagem do que 

seriam as cantigas quando cantadas ao som do instrumento, ou seja, apontadas na pauta 

musical. 

Como conseqüências das circunstancias sociais e culturais em que a poesia circulava, 

perderam-se numerosas cantigas com suas pautas musicais. Das pautas, apenas restaram 

sete, pertencentes a Martim Codax, trovador da época de Afonso III. Recentemente (1991), 

Harvey Sharrrer comunicou a descoberta de sete cantigas de amor de D. Dinis. 

O acompanhamento musical fazia-se com instrumentos de corda, sopro e percussão 

(viola, alaúde, flauta, adufe e pandeiro).O espólio trovadoresco português conserva-se em 
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cancioneiros (coletânea de cantigas), dos quais os mais valiosos são o cancioneiro da Ajuda, 

composto nos fins do século XIII, durante o reinado de Afonso III, e encerra apenas cantigas 

de amor; o cancioneiro da Vaticana, cópia italiana do século XVI sobre o original da 

centúria anterior, contém as duas espécies de poesia trovadoresca e cancioneiro da biblioteca 

Nacional, Também chamado Colocci-Brancutti, em homenagem a seus dois possuidores 

italianos. É a cópia italiana do século XVI sobre original do século anterior, e abriga 

trovadores da época de Afonso III e D. Dinis e cantigas das duas espécies. 

 

O trovadorismo português “alterou-se”, mas conservou vários dos aspectos do 

lirismo provençal, e ambos, segundo Luis da Câmara Cascudo estenderam-se à Europa no 

percurso do século XIII, suas marcas literárias. 

Cascudo considera como ancestral de nosso desafio a tensão medieval, e em sua 

Tradições Populares, argúi: “Os trovadores galego-portugueses imitadores da poética 

provençal introduziram na península, além das cantigas de escárnio e de maldizer, as 

tenções, que eram, segundo a arte que acompanha o Cancioneiro Colocci- Brancutti, feitas 

de maneira que um aja contra o outro”. Cascudo faz remontar ao duelo de improvisação 

entre pastores gregos, e depois constatado por Virgílio (70 a.c – 19 a.c) na área rural italiana, 

que teria passado a Idade Média, “reaparecendo na Europa com os jongleurs, troubadoures, 

minnesings” 

 

4 – O Repente e a vinculação árabe 

 

Luís Soler, da Universidade Federal de Pernambuco, Publicou em 1978 As Raízes 

Árabes na Tradição Poético-Musical do Sertão Nordestino, onde vem contestar a origem 

do repente apregoada por Câmara Cascudo. 

Segundo Soler, o movimento trovadoresco foi tributário da poética arábico-ibérica, 

apontando elementos como a introdução da rima (a poética latina não rimava), o canto 

monódico, o acompanhamento de pelo menos um instrumento musical, a temática do amor 

cortês e a elevação social do poeta músico, todos característicos de uma poesia extrovertida, 

não erudita e profana, que a cultura mulçumana introduziu na Europa Meridional, durante 

uma ocupação que durou cerca de 800 anos. 

Alberto Cunha Melo, pesquisador incansável do tema do Repente, refere que o autor 

de Raízes Árabes se aproxima com maior fidelidade, da veracidade sobre a questão da 
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origem da poesia nordestina. Segundo Melo, houve uma partilha de influências, havendo 

tanto os trovadores medievais quanto a poesia nordestina bebido, num manancial comum, na 

tradição dos Árabes (beduínos orientais ou berberes norte-africanos). Essas raízes teriam 

sido trazidas para o Brasil, (Bahia e Pernambuco) inicialmente pelos colonizadores 

portugueses. Estes (segundo Gilberto Freyre, citado por Soler) gente impregnada na cultura 

e mesclada do sangue invasor (árabe) que se constituíram no fundo e no nervo da 

nacionalidade portuguesa. 

Apesar de o Brasil ter sido descoberto em pleno Renascimento, os colonizadores dos 

sertões nordestinos não foram recrutados entre as camadas que podiam estar impregnadas da 

mudança de civilização representada pela Renascença. Para Melo, os que trouxeram a 

tradição arábico-iberica medieval “eram população do nível da soldadesca, de camponeses 

pequenos comerciantes, no melhor dos casos, párias e buscadores de fortuna. Não fosse 

assim aliás, o vasto sertão, duro e difícil, incomparável com naturezas frágeis, não os 

haveria  de reter”.Luis Soler é contundente ao pretender as raízes do repente ao mundo 

árabe: Tradição Arábica, sim, da qual países dominados pelos árabes ou limítrofes dos 

mesmos, haveria de surgir tantas práticas poéticas gêmeas como a tençó, que agrupa os 

Jeux-partis provençais, as desgarradas e desafios portugueses, os contrastis  italianos, a 

palhaçada de vários países hispano-americanos.  

A omissão dessa origem pode ser justificada pelo fato de os árabes terem perdido o 

domínio sobre a Espanha e Portugal, havendo sido expulsos da Europa. Uma política 

xenófoba deliberadamente foi instituída contra os árabes, e tempos e povos adiante 

reproduziram este ideal europeu. 

Após a expulsão dos árabes da Europa, afirma Soler, os povos ocidentais, por 

conjunturais intolerâncias de credo e de raça, almejavam como adolescentes arrogantes, 

virar as costas ao velho mestre para, centúrias adiante, irem cultuar “um faz-de-conta” que 

tudo começou na Europa. Em virtude de ressentimento e de preconceitos raciais e religiosos, 

a presença árabe tornou-se cada vez mais esmaecida na historiografia oficial e cultivadora 

de um eurocentrismo radical.     

Para Soler, não é de estranhar que os pesquisadores de origens culturais do sertão se 

refiram constantemente ao gregos, aos latinos, aos germânicos, aos provençais, e muito de 

relance aos árabes. “Quando em justiça deveria ser tudo ao contrário, aliás, muito melhor 

explicada a tradição nordestina”. 
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Os estudos de Soler vêm colaborar e reforçar as idéias sobre a influência  árabe na 

poesia oral do sertão nordestino, mas não lhe nega a multiplicidade de gêneros e formas, 

cultivadas por conseqüências da presenças dos franceses, espanhóis e portugueses aqui no 

Brasil.   

Acatamos como provável, a determinação da influencia dos árabes sobre a França, 

que apesar de estar fora da denominação político-administrativa dos árabes, foi alcançada 

culturalmente por eles pela proximidade geográfica de Portugal e Espanha. 

Não é de estranhar, portanto, que tenhamos cultivado um repente moldado sobre as 

características dos vários países, e que permaneça, entre nós, motivos, temáticas que vão 

desde o lirismo amoroso até o protesto pelo descaso social com o povo nordestino. 

De qualquer modo o livro de Luís Soler e os de Alberto Cunha Melo sobre o tema 

abrem importantes clareiras para o conhecimento mais sistemático do que foi a influência 

árabe na poética sertaneja nordestina, que manteve inclusive a rabeca e a viola, instrumentos 

do período renascentista peninsular, mas de grande gestação medieval, que a partir do século 

XVIII já tinham desaparecido em Portugal e Espanha.  

A prática do repente no sertão nordestino mantém apenas a viola e o violão como 

instrumentos musicais – a música não se afastou jamais da poesia – outros instrumentos 

musicais como o alaúde, a lira, a rabeca, por aqui foram menos cultivados, mas a temática 

farta conspira para o vínculo com o mundo árabe, absorvido por transferência, junto com os 

países invasores. 

Essa referência encontra obstáculos não somente aos propostos por Gilberto Freyre, 

Câmara Cascudo, mas também nos estudos de M. Rodrigues Lapa, antiarabista convicto, 

que acha que apenas devem ser creditadas aos árabes “a transmissão de certos motivos 

poéticos e musicais da civilização greco-latina”.  

Em documento publicado na revista continente multicultural, 2001, Cunha Melo 

rebate as teorias de Lapa e do crítico alemão Wolfgang Kayser, que asseguram que as rimas 

finais entraram nas literaturas européias procedentes da lírica latina da Idade média entre 

outras: “eu não tenho tempo nem formação para entrar nessa briga. Mas sempre simpatizei 

com a teoria arabista, que afirma ser todo o trovadorismo medieval o imprecisamente dito 

provençal e o galaico português, esteticamente moldado pela poética mulçumana” (Melo 

2001). 

Preferimos encerrar parcialmente a polêmica da origem do repente sertanejo do 

nordeste, com uma avaliação do próprio Alberto Cunha Melo, que para nós, é a mais 
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pertinente, e está publicada no seu livro Um certo Jób! Segundo Melo, não há 

documentação mais importante do que a literatura oral do Brasil, de Luis da Câmara 

Cascudo. No entanto existe um período de interregno, de 300 anos, que os historiadores e 

pesquisadores não referem, o que provavelmente conteria “Um amadurecimento” da poesia 

repentista, desconhecida inclusive do próprio Cascudo. Se foram três séculos silenciosos 

quanto a divulgação de qualquer registro histórico do nosso Repente, ou, mais precisamente 

do desafio de repentistas, o que talvez tenha influído nesse silêncio, a sanção à imprensa no 

Brasil, por D. João VI, até 1808. A ausência de registros históricos escritos é real, mas uma 

história que se mantém viva e acesa, pela transmissão oral também é real. 

O viajante, astuto pesquisador e escritor, Ferdinand Denis refere em Resumo da 

História Literária no Brasil... que vira e ouvira cantores nordestinos pelas matas 

brasileiras. “Contemporaneamente com os historiadores, surgiram nessa literatura os 

poetas, e é provável que os primeiros exploradores, cheios de entusiasmo pela aprazível 

região, reiteradamente, a exaltassem. Presta-se a língua Portuguesa, como a italiana, às 

inspirações súbitas. Os vagares das viagens casam-se à meditação: os camponeses do 

Brasil nos dão hoje uma idéia do que era essa poesia primitiva, jamais escrita, e que nem 

por isso nos deixa de oferecer menos belezas de primeira ordem. No campo, não é nada 

raro encontrarem-se consumados repentistas” (Denis, 1978) 

Melo critica duramente a ignorância da literatura oral pela comunidade acadêmica, e 

assenta que não fossem os textos de Gilberto Freyre e Câmara Cascudo, entre outros poucos, 

pouco se saberia sobre esse modo artístico, e quando ocorrem as pesquisas sobre o tema são 

de carácter e conteúdo antropológico, folclórico, não-estéticos.  

Entre os que lutaram pela valorização da arte Repentista, estava o incansável teórico 

e professor de literatura Sertaneja, também poeta de São José do Egito (reino dos 

cantadores), José Rabelo de Vasconcelos, que chegou a empreender uma luta com o 

ministério de educação pela implantação e inclusão da literatura Sertaneja, como disciplina 

constante da grade curricular nos cursos de letras. Arcoverde, cidade do interior 

pernambucano onde lecionava, acatou a proposta e teve a disciplina registrada. 

O gesto foi pioneiro, mas não encontrou eco noutras instituições, de ensino superior 

– puro preconceito e descaso dos acadêmicos – mas, recentemente, Campina Grande, cidade 

pólo do interior da Paraíba incluiu a literatura oral como disciplina, “noticia rara e 

auspiciosa”. 
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“Os brasileiros gostam de imitar os vícios e não virtudes dos países 

economicamente hegemônicos. Imitamos o que há de pior (...) mas, fazemos surdos e cegos 

para os pioneiros dos irmãos de cá (...) recorro a Câmara Cascudo para fundamentar 

minhas decepções de brasileiro. No seu livro “A Literatura oral do Brasil, escrito na 

década de 40, século passado, ele já constatava que as grandes universidades dos Estados 

Unidos incluíam a literatura oral nas suas cadeiras, no estudo de idiomas, antropologia, 

literatura comparada e música, em Berkeley, Colúmbia, Harvard, Indiana, North Carolina, 

Pensilvânia, Princeton, Richarmond, Stanford, etc”. (Melo, 2001). 

Cascudo sempre insistiu em afirmar que o nosso desafio é de origem clássica, greco-

latina que vem do canto amebeu, ou canto alternado, que era muito praticado entre os 

pastores na Grécia antiga. Contra esse argumento, temos, além dos já aqui, alistados, a 

opinião de José Maria de Andrade Ferreira, no seu livro Curso de Literatura Portuguesa, 

(1875) que procura analisar as origens da poesia medieval, de onde teria surgido o 

trovadorismo português e, por tabela, as raízes estéticas dos nossos cantadores, dos nossos 

desafios “A poesia meridional da Idade-Média, pelo seu donaire e desassombro, livre, 

ligeiro, pelas suas preocupações habituais, pelo entusiasmo que a inflamam, pela forma 

métrica que adotou, não conservava parentesco com a antiguidade (...) possui um certo 

parentesco, sim posto que não de consangüinidade mui chegado, porem é com a poesia do 

Oriente, que o predomínio dos árabes trouxe e implantou na Espanha e noutros”. (Ferreira 

1875). 

Essa divergência entre arabistas e não-arabistas não intriga tanto quanto a falta de um 

elo entre a poética do desafio documentada a partir do século XIX  e o processo cultural que 

engendrou até tomar fisionomia própria reconhecida pelo escritor dramaturgo, romancista, 

Ariano Suassuna, dos dias de hoje. Para ele o problema da literatura oral está na 

paradoxibilidade de seu próprio nome, uma vez que foi feita pra ser ouvida e não lida. E isso 

procede inclusive, para os folhetos de cordel, pois que são feitos para serem lidos em voz 

alta. Mas a literatura oral nordestina existiu no passado, nos três ou quatro séculos para nós 

silenciosos do ponto de vista do registro histórico, o certo é que ela foi ouvida, e não só por 

analfabetos. Ouviram-na seguramente, padres jesuítas, viajantes, pessoas ligadas à política à 

administração da colônia, e que sabiam ler e escrever. 

No entanto, o próprio Câmara Cascudo afirma que “a poética indígena foi, 

intrinsecamente, o elemento de menor influência na literatura oral do Brasil”, e sequer 

suspeita da probabilidade de que essas improvisações resultem de influência dos colonos 
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sobre os índios, assim como estes chegaram a influenciar os colonos até na política da 

antropofagia, o que horrorizava os jesuítas. 

Fato é que a poesia oral tem uma história (ou uma pré-história) infinitamente mais 

longa do que a poesia escrita e é presente em todas as sociedades conhecidas, inclusive nas 

mais primitivas. 
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Capítulo III 

A resistência da poesia repentista 

 

 A poesia repentista possui uma capacidade superior de resistência e sobrevive (muito 

bem, no dizer de Alfredo Bosi) num mundo cada vez mais informatizado, cibernético e 

entregue ao apelo visual. 

 Afonso Romano de Santana diz ser uma grande tolice o que algumas vanguardas têm 

feito. Alardeiam a morte da poesia, num mundo “deformado” pela informação e por 

extravagantes apelos visuais. A poesia oral resiste, atravessa o tempo. 

 A multiplicação em todo o nordeste, de congressos de repentistas, o surgimento de 

programas de rádio e de televisão têm testemunhado a vitalidade do desafio e revelam que a 

poesia oral está cada vez mais viva, e cada vez mais complexa, pois o desafio já conta com 

mais de 60 modalidades de disputas. O historiador Joaquim Ferreira, em História da 

Literatura Portuguesa (1939), cita apenas cinco gêneros no trovadorismo provençal: a 

canção, o planh, a tenção, a pastorela e a serventes. A poética do repente mostra-se muito 

mais diversificada e complexa. Só falta transpor o preconceito da grande mídia e da 

comunidade universitária. 

 Até mesmo um anti-acadêmico (no dizer de Alberto Cunha Melo), como Gilberto 

Freyre, pioneiro na valorização de formas e costumes, das populações esquecidas do Brasil, 

demonstra certa insensibilidade em relação à poética repentista do Nordeste, quando, no 

prefácio ao livro Itinerário, de Mauro Mota (1983), ao elogiar o modo do poeta Ascenso 

Ferreira dizer os seus poemas, escreve “deve-se registrar da poesia cantada de Ascenso 

Ferreira que não seguiu, ao cantar seus versos, o “sertanejo” suposto por alguns, no exato 

tom monótono dos cantadores populares do sertão nordestino”. 

 Anima-nos ver que a capacidade de resistência e a alta qualidade estética do desafio 

repentista estão superando completamente a insensibilidade e o preconceito. 

 Em meio ao turbilhão de transformação por que passa a sociedade atual, 

especialmente no que diz respeito à comunicação e à linguagem, o Repente é um gênero que 

se mantém a despeito dos recursos visuais fortes e de impacto, e dessa “fragmentação” dos 

atos comunicativos. À cultura eletrônica, que sobressai às demais, e envolve o telefone, o 

rádio, a televisão, o computador, implica e até condiciona uma explosão de novos gêneros e 

novas formas de comunicação, tanto orais quanto escritas. 
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 Pensamos os gêneros como prática sócio-históricas, vinculados à vida cultural. 

Segundo Luís Antônio Marcuschi “os gêneros são fenômenos históricos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para 

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-

discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa”. 

Entre as atividades descritas como do dia-a-dia, incluímos, com cautela, a atividade da 

criação artística, o fazer poético, a concepção do repente. Considerando que o ato do fazer 

poético passa por uma necessidade de comunicação do poeta, e que o gênero é, portanto, a 

sua “ferramenta” para concretizar o ato comunicativo. Essas ferramentas, de características 

comuns, “fruto de trabalho coletivo”, são praticadas por determinado grupo, que delas 

dispõe sempre que movido à criação artística, à utilização do veículo – o gênero. 

 Prossegue Marcuschi em sua descrição. “Mesmo apresentando alto poder preditivo e 

interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são 

instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos 

textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidade 

sócio-culturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a 

sociedades anteriores à comunicação escrita.” No sentido da evolução histórica do gênero é 

que queremos posicionar o Repente, que possui uma situação bastante “sui gêneris”. 

 O Repente é um gênero tradicionalmente oral praticado por sociedade antigas, 

conforme se pode ver em Grécia, Roma, entre os árabes, e mantém o caráter da oralidade em 

todo o seu quadro evolutivo. Hoje, no sertão nordestino é ainda um gênero de prática quase 

exclusivamente oral, o que vai diferenciá-lo de outras práticas textuais, como a literatura de 

Cordel. 

 A prática de um gênero passa pela questão da intenção autoral. Quando compõe, o 

poeta cantador o faz com a intenção qualificada e caracteriza o gênero repentista. 

 Com os recursos tecnológicos, o Repente passou a ser registrado em discos, mas esse 

registro não deforma nem limita o gênero como oral. 

 Noutros pontos de constituição do gênero repentista, como a temática, houve sim, 

muitas mudanças. 

 Para Marcuschi, “Os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se 

funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas 

funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades 
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lingüísticas e estruturais. São de difícil definição formal, devendo ser contemplados em seus 

usos e condicionamentos sócio pragmáticos caracterizados como práticas sócio-

discursivas. Quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm denominações nem sempre 

unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer”. (Marcuschi, 2002). 

 Um gênero textual pode ser transladado de uma sociedade para outra, situando-se 

integralmente, ou alterando-se funcionalmente dentro das “novas moradas”. Essas mudanças 

são, em grande parte, decorrentes de fatores comunicativos, do papel a que se prestam os 

gêneros e também das convenções locais, dos modos e formas de ocorrência da prática 

textual. Os fatores intralingüísticos, em pouco alteram um gênero pois normalmente são 

facilmente adaptados. 

 Apesar de todas as possibilidades de mudança de um gênero textual que é levado de 

uma sociedade a outra, o ambiente em que surgiu será sempre seu determinante mais 

importante. Desse ambiente, levará marcas que persistirão enquanto persistir sua vitalidade. 

 Uma cantiga repentista do século VI, feita por Quss Ibn-Sa’idah, no território árabe, 

uma cantiga feita por D. Dinis, no século XIII, em Portugal chamada As flores do verde 

primo e uma cantiga repentista, do século XIX, feita por Romano Caluete, Ugolino Nunes, 

Germano da Lagoa e Mufumbão, chamada No riso de uma mulher. 

 

Cantiga23 

 

Romano: 

Oh grande Deus, eu não sei 

Se terei a sepultura 

No peito da criatura 

Que no mundo mais amei! 

Em breve abdicarei 

Tudo que na alma tiver 

Porém, se o eterno quiser 

Dar-me o céu, esse primor! 

Eu aceito, mas, só se for  

No riso de uma mulher. 

 

                                                 
23 Um século e meio de repente: Edvaldo Muniz de Melo. 
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Germano: 

Muito breve hei de baixar 

À vala triste e comum! 

De desgostos levo um: 

O de não poder amar! 

Morto não pode gozar  

Um só momento sequer! 

Porém, se o eterno quiser 

Prestar-me alguma atenção, 

Eu aceito a salvação, 

No riso de uma mulher.  

 

Ugolino: 

Para me ver premiado 

Com o céu, depois da morte, 

Vivo assim, ao léu da sorte, 

Castigando o meu pecado. 

Sou muito desconfiado, 

Mas se esse prêmio viver, 

Se o Pai Eterno me der 

O céu, na vida futura, 

No riso de uma mulher. 

 

Mufumbão 

Mulher, animal ingrato! 

Sabem o que me sucedeu? 

A minha, um dia me deu 

Sopa com erva de rato; 

Eu morreria, de fato, 

Se não olhasse a colher 

Sentindo um gosto qualquer 

Depois que verifiquei 

Foi o mais leve que achei 
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No riso de uma mulher. 

 

Cantiga24 

 

Ai flores, ai flores do verde pino, 

Se sabedes novas do meu amigo? 

 ai, Deus, e u é? 

 

Ai flores, ai flores do verde ramo, 

 

Se sabedes novas do meu amado? 

 ai, Deus, e u é? 

 

Se sabedes novas do meu amigo, 

aquel que mentiu do que pôs comigo? 

 ai, Deus, e u é? 

 

- Vós me preguntades polo voss’amigo? 

E eu bem vos digo que é san’ e vivo: 

 ai, Deus, e u é? 

 

E eu Ben vos digo que é san’ e vivo 

e seerá vosc ‘ant’ o prazo adido: 

 ai, Deus, e u é? 

 

E eu Ben vos digo que é viv’ e sano 

e será vosc ‘ant’ o prazo passado: 

 ai, Deus, e u é? 

 

 

 

 

                                                 
24 M. Rodrigues Lapa. Lições de Literatura Portuguesa; Ed. Coimbra, 1952. 
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Cantiga25 

 

Nupímun Tazhar 

 

La-y-ben day, u a naharun saj 

U a sama’ un, dhatu abraj 

U a nujúmun tazhar, ua jibalun mursáh 

Ua bihharun tazkhar, ua ardum mudháh 

Ma bal, an-n-asi, uah hhabúna 

Ma bal, ma bal, hum la yarj’aúna? 

Inna fy assama’i, iakhabara 

Ua ínna fy-bardi la’ibara 

Ayna-i-aaba’u? Aaráddu fagámu? 

Ayna-igara’inatu? Túrikufagámu? 

Man- aasha maat, ua man maat faat 

Ua kulun ma 

 

(Um dia de paz/ o céu, um assombro, espaços siderais / estrelas brilhando, mares a se 

agitar / montes assentados, terra a atapetar / o que vive morrendo, o que morre findando / 

vai vir, virá, ao passar, passará / no céu, sinais; na terra lição / causa, porquê, explicação / 

gente vai e não volta, qual a razão? / sono profundo? Satisfação? / onde nossos primeiros? 

Onde pais e avós? / onde o grande poder dos fortes faraós?). 

 

 É importante destacar que as composições pertencem a épocas completamente 

distintas, lugares os mais distantes, mas que conservam entre si, apesar da distância e do 

tempo, características comuns, não somente no tangente aos motivos, mas no próprio feitio, 

todos são feitos para serem cantadas, e possuem estruturas em versos, marcados por ritmo e 

métricas especiais, além da  sucessão de imagens poéticas . 

 A temática amorosa está presente nas duas primeiras cantigas, mas não impede a 

confluência das súplicas e lamentos, motivo principal da terceira cantiga, mas presente 

também nas três composições, o que se pode comprovar nos versos “onde o grande poder 
                                                 
25 Cantiga datada do ano, 504 d.C. Composta pelo poeta Quss Ibn–Sa’idah: www.tendarabe.hpg.ig.com.br 
Tradução quase literal, de Ana Dhalib, USP São Paulo, 1991. 
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dos fortes faraós?”, e ainda “vós me preguntades  pelo vosso amigo? E eu bem vos digo que 

é  san e vivo: aí  Deus, e e  é?”, e também em “porém se o eterno quiser prestar-me alguma 

atenção”. Estes versos denunciam a súplica, a elevação aos céus, sempre marcados por 

decorrências de coisas que o poeta não compreende o amor e a morte, a separação aos céus, 

sempre marcados por decorrências de coisas que o poeta não compreende: o amor e a morte, 

a separação. 

  Em Nujúmun Tazhar, a linguagem possui uma elaboração própria das 

composições árabes. Nesta cantiga o poeta Sa’idah faz um jogo de palavras, reduzindo-lhes 

em número. Então em lugar de dispor o verso de forma mais descritiva, sintetiza-o. Isso 

constitui o sistema operacional de pensamento e expressão árabes. Analiticamente, os versos 

iniciais poderiam estar assim dispostos: a noite estava escura, mas o dia era tranqüilo, de 

paz. O céu estava escuro, assustador um assombro (...). Em vez disso, o poeta economiza no 

uso de versos e outros termos, promovendo certa “batida musical” no poema “Noite escura, 

um dia de paz; o céu, um assombro”. O árabe, em vez de dizer, por exemplo, “eu estou 

saindo”, diz  “eu sainte”,  “você’ já esperimentou dançar  na chuva?”, diz “você 

experimentante?. Assim, em vez de “estrelas que estão brilhando” ou” mares que se agitam” 

diz “estrelas brilhantes “mares agitantes”. 

  Essa técnica ou recurso é provenente de um período em que o povo árabe, 

impelidos pela religião, não podiam praticar discursos públicos, e então “arranjavam” a 

linguagem num rápido suceder de flashes, frases nominais, com imagens fulgurantes que 

levavam, de pronto, a imagem concreta. Dessa prática, provém a cantiga popular, o repente 

árabe. 

 Um questionamento a respeito da morte, do fim é a razão dessa composição chamada 

estrelas brilhantes. Certamente, uma interrogação dessas, tinha de ser feita, elaborada 

repentinamente, oralmente, para não implicar culpas ao seu autor. Mas os veículos da 

oralidade, boca e ouvido, são os melhores para expandir narrativas, mitos, histórias, 

filosofias. 

 A cantiga do rei-trovador, D. Dimis, pode ser considerada de múltipla classificação: 

trata-se de uma tenção, isto é, cantiga dialogada, nos moldes dos desafios de repentistas de 

hoje, praticados no Nordeste. As chamadas pelejas. 

 Nesta cantiga, a moça interroga o “verde-pinho” nas quatro primeiras cobras, e o 

“verde-pino” lhe responde nas restantes; entretanto, seria também uma pastorela, cantiga 

protagonizada por uma pastora. A circunstância de o diálogo estabelecer-se em pleno campo 
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permite supor que a jovem pertence àquela condição, e a cantiga, portanto, ao tipo das 

pastorelas. 

 Ao mesmo tempo, o ritmo, a musicalidade acelerada, resultante dos decassílabos 

terminados por refrões em redondilhas (cinco sílabas), conduz à impressão de que a cantiga 

igualmente pode ser classificada como bailada: na verdade, defrontar-se-iam duas solistas; a 

primeira, que interroga as flores, e a segunda, que faz as vezes delas para a resposta; ambas 

se aliariam às demais moças presentes para entoar o refrão, em que todas instilariam o 

mesmo suspirar de amor pelo amado ausente. Por isso, dependendo da perspectiva em que 

se coloca o leitor, pode-se nominar a cantiga de D. Dinis de tenção, pastorela ou bailada. 

 Outros aspectos da cantiga devem ser considerados, a fim de bem caracterizá-la 

como cantiga popular medieval, assemelhada à cantiga de improviso do nordeste: o caráter 

festivo e cantante dos decassílabos parece quebrar-se com o grito lancinante e desesperado, 

presente no refrão; o paralelismo rigoroso, tendência típica da poesia popular; o primeiro 

verso da terceira cobra repete o último da segunda e o primeira da sétima repete o segundo 

da sexta, apenas mudando a última palavra por um sinônimo equivalente (amado/amigo) ou 

alternando a posição dos último vocábulos (viv’ e sano / san e vivo). 

 

 No riso de uma mulher, composição de Romano, Germano, Ugolino e Mufumbão, 

todos poetas paraibanos do século XIX, foi resultado de uma viagem que os cantadores 

faziam, em direção a um encontro de repentistas, na cidade de Piacó, PB. 

 A inspiração veio de uma mulher que ofereceu-lhes água, no caminho. O sorriso dela 

teria impressionado Romano, que imaginou um mote e foi glosando de imediato. Os colegas 

o seguiam, num improviso perfeito. 

 A visão da mulher é alternada entre imagens que significam perigo, salvação, 

ventura, traição. 

 A estrofe de Romano revela temor de ser decepcionado: “Oh grande Deus, eu não 

sei / se terei a sepultura, no peito da criatura que no mundo mais amei”. Mesmo assim, a 

devoção à mulher está presente nos moldes do lirismo francês: amor abnegado, com 

sofrimento. 

 Na segunda estrofe, a mulher é vista como salvação, possibilidade de vida, daí o 

clamor a Deus pela concessão do amor. Também nessa estrofe, a impressão de o poeta 

jamais ter experimentado o amor. Uma vassalagem amorosa reprimida, contida. 
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 Para Ugolino, a felicidade estaria ligada à mulher, e novamente a recorrência a Deus 

“se o pai eterno me der o céu, na vida futura, eu aceito essa ventura, no riso de uma 

mulher”. 

 Desgostoso com a atitude de sua mulher, que tentou envenená-lo com veneno de 

rato, mufumbão atribui a maldade à mulher, e revela isso em forma de cantiga. 

 A estrutura do poema é feita em décimas, sendo a última o mote no riso de uma 

mulher, e a disposição das rimas é feita em rimas consoantes do tipo ABBAACCDDC. Essa 

forma é bastante praticada nos dias de hoje, em todo o nordeste. 

 As cantigas passaram por várias acomodações desde as suas distantes origens. É 

possível, segundo Sigismundo Spina, descobrir-lhes as formas e estruturas iniciais na 

Europa Medieval. 

 Na poesia provençal, a forma lírica por excelência era a cansó. Classificavam-se as 

formas poéticas pela ordem decrescente de importância que tinham entre os próprios 

trovadores: A canso, o serventês era de caráter satírico, poesia de ataque político ou de 

repreensão moralizadora; a tenção era o debate entre dois contendores sobre problemas 

amorosos. Estas eram os dois tipos fundamentais. A pastorela ocorre quando duas classes 

sociais se opõem: o cavaleiro, aristocrata palaciano, solicita o amor de uma pastora; a Alba 

ocorria quando os namorados demonstravam descontentamento por passarem a noite juntos 

e se separarem ao amanhecer; o planh era a lamentação pela morte de grandes senhores, de 

mecenas, de amigos ou parentes, e às vezes, pela morte da dama do trovador; a balada e a 

dança eram formas feitas para coro e refrão. 

 No minnesang26 as duas formas poéticas fundamentais são a canção e o spruch, que 

corresponde ao sirventês provençal. O lai, de parentesco lírico e musical com a canção, mas 

de número irregular de estrofes, era de conteúdo variado: religioso, amoroso, dançante e 

mecenático. A canção de guerra, o epitalâmio, o lai nupcial, a canção do 

companheirismo, a canção do amor vulgar, a canção do amor cortês e a canção da Jóia”. 

 O cantar d’amigo27 galego – português comporta o cantar d’amigo exclusivamente 

amoroso, em que a donzela narra a separação do namorado, o cantar de romaria em que a 

donzela convida companheiras, a irmã ou a mãe para uma peregrinação à santuários; a alva, 

cujo tema típico é a da separação dos amantes do amanhecer; a pastorela, que versa sobre os 

encontros entre cavaleiros e pastoras que são por eles requestadas de amor; as bailadas que 

                                                 
26 Minnesang – cantiga de amor, de natureza amorosa, ou de conteúdo secundário diverso. Menendez Pidal. 
27 “A donzela” refere-se ao eu-lírico feminino, nas a autoria “real” é masculina. 
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traduzem as danças populares primitivas; as marinhas e barcarolas que falam de amores 

alimentados por circunstâncias do mar. 

 Alguns Cancioneiros ainda apresentam outras cantigas líricas, como os lais, os 

prantos e os descordes, que derivariam das cantigas do tipo lai, no Minnesang. 

 Quanto à sistematização dos versos, é sabido que havia imensa diversidade nas 

formas. O virtuosismo nas combinações dos metros e nos esquemas rímicos agravava-se 

pelas injunções da melodia musical. 

 No minnesang, a canção lírica nos seus primeiros tempos comportava duas estrofes, 

de estrutura liberal, sem variação de metros e combinações; tempos depois a versificação se 

renova e a estrutura se encaminha sob a influência provençal e francesa, para a diversão 

tripartida, que lembra a primitiva divisão da Ode grega em estrofe, antístrofe e epodo: a 

estrofe passa a ser formada de dois grupos iguais de versos ou pés, constituindo ambos à 

“fronte” e em terceiro lugar uma parte diferente pela melodia e estrutura, a “cauda”. 

 O número de versos da estrofe, na lírica provençal e na galego – portuguesa podia 

variar de três a quarenta e duas; a colocação da rima era objeto de todo um cuidado, cujos 

esquemas e processos vêm minuciosamente formulados nas preceptivas poéticas do tempo; 

a terminologia rimica era extremamente rica e o seu manejo é muitas vezes fruto de um 

virtuosismo levado às últimas conseqüências. Donde se conclui que “fatores de variada 

ordem permitiam uma multiplicidade de combinações métricas” que contrastavam com a 

monotomia rítmica tão característica dos cantores eclesiásticos. Segundo Spina, isto 

significou uma revolução nas formas da poesia européia, constituindo o ponto de partida da 

abundância de formas poéticas da lírica moderna e da lírica atual. 

 Entendemos que “os fatores de variada ordem” aos quais se refere Spina, são 

“aqueles” oriundos da intervenção popular, da fuga às regras de rima, metrificação e 

estruturação da poesia. 

 Um exemplo que pode ilustrar essa “evolução” da poesia é o caso descrito por 

Silvano Peloso, em O Canto e a Memória, o qual descreveremos antes de referirmos a 

estruturação poética do repente nordestino, nos dias atuais. 

 Para resistir, o Repente tem-se adaptado a conjunturas sociais e culturais, tendo 

como veículo e porta-voz o próprio povo, e este é o ponto de convergência entre o erudito e 

o popular: as cantigas que habitaram cortes e palácios são praticadas nas ruas e passadas de 

geração a geração, por séculos e séculos, de boca a boca de ouvido a ouvido. 
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 É obvio que alguns motivos que alimentavam a mente sensível dos poetas doutros 

tempos, hoje foram substituídos por outros, que normalmente são pertinentes à realidade e 

ao contexto social, ou ainda podem apenas ter sofrido acomodações, especialmente quando 

são de fundo lírico-amoroso. 

  

1 – O lirismo popular de Camões. 

 

 Alguns motes de Luiz de Camões, poeta “clássico” do século XVI, fazem uma 

conjunção perfeita da acomodação do erudito e do popular. Também há de ser perceber nos 

motes camonianos, formas e vocabulários das cantigas populares (fragmentos analisados por 

Silvano Peloso). 

 

Auto dos Enfatriões 

 

Vós por outrem, e eu por vós 

Vós contente, e eu penado; 

Vós casada, eu cansado 

P’los santos de minha dona! 

 

Nunca Orlando tal falou (interlocutor, Calisto) 

 

Ora eu já cheguei a ler 

Petrarca, e crede de mi 

Que nunca tal cousa vi! 

   (...) 

Cinco galinhas e meia 

Deve o senhor de Cascais; 

E a meia vinha cheia 

De apetite pêra as mais  

   (...) 

Para evitar dias maus 

Da vida triste que passo, 

Mandem-me dar um baraço, 
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Que já ca tenho três paus. 

   (...) 

Por quantos sonetos estão escritos pelos troncos das árvores do Vale Ouro, nem por 

quantas Madamas Laura vós idolatrais. 

 

 Os motes expostos pertencem ao Auto dos Enfatriões, um diálogo denso de achados 

e agudezas. Às pretensões do inédito poeta-aprendiz, ecoa, efetivamente, a experimentada 

ironia de Calisto que, levando na brincadeira o seu interlocutor, não pode deixar de advertir 

o aspirante quanto “ao respeito ao padrão”. “Nunca Orlando tal falou” Naturalmente o 

Orlando a quem se faz referência é o protagonista do homônimo poema de Ariosto, ou seja, 

um personagem mais habituado à espada que à pena, com um implícito sorriso a sublinhar a 

alusão culta. E logo depois, como se não bastasse, eis chamar-se em causa também Petrarca. 

 Embora seja tudo finalizado a um efeito cômico, a comparação um pouco irreverente 

se apresenta como singular confronto entre as diversas “almas” que convivem na poesia de 

Camões. Desta vez, a parodiar o gênero épico e o lírico petrarquiano é o boêmio 

despreocupado, cortejador palaciano de damas cultas e refinadas que, como o Feliseu da 

comédia, não desdenhava o recurso a pungentes epigramas de sabor popularesco no tom 

daqueles compostos para o senhor de cascais: “cinco galinhas e meia” (...), ou para algumas 

damas que enquanto jogavam carta perto de uma janela, tinham deixado cair 

inadvertidamente o “três de paus” na cabeça do poeta. 

 Um Camões por certo distante dos tons áuricos do “poeta laureado”, mas não menos 

rico de implicações no interior de uma obra que conhece polaridades e gradações diversas e, 

não raramente, torna-se jogo das partes que ocorre analisar no seu devenir mais do que 

cristalizar em fórmulas. 

 Deve-se considerar, nesse sentido, todo o poeta da “medida velha” que, através duma 

recuperação da lírica tradicional dos cancioneiros medievais em que é sensível o gosto 

popularesco das Cantigas de Amigo, se encontrava com os poetas espanhóis senhores da 

redondilha: Carvajal, Francisco Bocanegra e Santillana, a Rodrigo de Reinosa e Juan Del 

Encina, para terminar com Boscán, que une à natureza da forma aquela pesquisa do artifício, 

que é prelúdio do conceptismo do século seguinte. 

 Um contraponto entre nível culto e nível popular, concretizado na polêmica entre os 

sequazes da “escola nova” e da “escola velha”, mas no fundo já presente no binômio 

cantigas de refram / cantigas de maestria da lírica galego-portuguesa. Longe de resolver o 
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contraste, o poeta vate / lírico petrarquista / cantor popular Luís de Camões o atiça, criando 

um ulterior elemento de vivacidade e dinamismo no interior de sua obra. Nesse sentido as 

esparsas redondilhas camonianas dão vida a um circuito poético onde se encontram e se 

confrontam níveis de significado diversos, algumas vezes contraditórias, colhidos com mais 

espontaneidade, justamente por esta sua qualidade de material poético virgem, não 

trabalhado, que será depois filtrado e levigado na oficina do poeta nas obras maiores. Uma 

“manada dos enjeitados”, segundo a definição do próprio Camões, a ser reorganizada em 

itinerários significativos para reconstruir o dado poético originário e, através dele, aquela 

espécie de vulgata científica, em que emergem os contornos, segundo Roland Barthes, de 

uma época e o espaço dos códigos que a interpretam. 

 Refinados jogos de sociedade e ao mesmo tempo expressões de um verdadeiro e 

próprio gênero poético em miniatura, os motes de Camões, debulhados de citação em 

citação, formam no seu conjunto um pequeno microcosmo poético bizarramente 

reconstruído, no qual se refletem, de forma algumas vezes obscura, tanto o ideal 

cavaleiresco e cortês da época, quanto um ponto de vista realístico que, na exuberância das 

imagens derivadas da realidade sensorial e nos freqüentes recursos à língua falada, traduz 

uma sensibilidade nova. 

 Os tópoi, lugares comuns, esquemas de descrições e nomes próprios carregados de 

potencial metafórico adquirido através do uso tradicional contrastam com uma maneira nova 

de organizar todo este material segundo um processo mental que atribui à palavra – sentença 

virtualidades e nexos arbitrários para o desenvolvimento do discurso, permitindo o 

estabelecimento de ligações inéditas, que discursivamente exigiriam novos desdobramentos. 

 Temas e esquemas convencionais, herdados da poesia dos trovadores, revivem, 

assim, como fragmentos de um tecido tradicional mais amplo, agora abolido, e se inserem 

como material lírico de montagem nas novas construções poéticas. 

Pastora da serra, 

Da serra da Estrela, 

Perco-me por ela (p. 139) 

 

Falso cavaleiro ingrato 

Enganais-me: 

Vós dizeis que vos eu mato, 

E vós matais-me (p. 712) 
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Na fonte esta Lianor 

Lavando a talha e chorando, 

Às amigas preguntando: 

- Vistes lá o meu amor? (p. 137) 

 Estilemas populares mais marcados, como o recurso à rima assonante ou à expressão 

arcaica, individuam versos derivados de antigos cantares ou expressões hoje entradas na 

prática proverbial: 

Catarina bem promete! 

Eramá! Como ela mente! (p. 65) 

 

Coifa de beirame 

Namorou Joane (p. 83) 

 

Perdição perdeu a pena 

Não há mal que lhe não venha (p. 132). 

 

 Epigramas de ocasião, originados da prática cortesã de palácio, completam o quadro 

heterogêneo, situando-o em um contexto de poesia menor, de tom aparentemente fácil. 

 Do ponto de vista estilístico, há uma retomada de artifícios técnicos próprios do 

paralelismo. Da reiteração do verso com alteração a quiasmo do ritmo devida à inversão 

verbal, que é um dos primeiros e mais comuns traços retóricos da cantiga popular: 

Pus o coração nos olhos 

E os olhos pus no chão, 

Por vingar o coração (p. 14) 

 

Que vistes meus olhos? 

Meus olhos, que vistes, 

Que vos vejo tristes? (p. 182) 

 

 Ao desdobramento do conceito mediante a sua expressão negativa: 

 

A alma que está of’recida 
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A tudo, nada lhe é forte; 

Assim passa o bem da vida, 

Como passa o mal da morte (p.161) 

 

Vi chorar uns claros olhos 

Quando deles me partia. 

Oh! que mágoa! Oh! que alegria! (p. 145) 

 

Para chegar, por esta estrada, à anáfora, à aliteração e às outras figuras da annominatio nas 

suas várias ramificações: 

 

Apartaram-se os meus olhos 

De mim tão longe. 

Falsos amores, 

Falsos, maus, enganadores! (p.8) 

 

Ferro, fogo, frio e calma, 

Todo o mundo acabarão; 

Mas nunca vos tirarão, 

Alma minha, da minha alma (p.154). 

 

 Deve-se dizer, no caso, que um certo uso voluntariamente insistente do trocadilho, 

da troca de palavras, e uma certa obscuridade léxico-conceitual tornam-se freqüentemente 

um traço formal característico de Camões e conotam essa tradição estilística como momento 

de passagem entre as agudezas da Idade Média tardia e as elegâncias conceptistas do 

Maneirismo. 

 No final, é o próprio poeta a definir o âmbito culto e elitista em que se move essa 

“pseudopoesia” do povo, mesmo e sobretudo quando parodia a feição popular. É ele a 

observar como ela não seja “senão para quem entender”, dando-lhe uma curiosa descrição 

ao coloca-la na boca de uma personagem do Auto del-Rei Salenco. Na reação à cadeia 

determinada pela germinação das metáforas, tem-se, por sua vez, um exemplo de como o 

conceptismo renascentista se servia da exploração poética da polissemia verbal: “A volta é 
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muito funda (...) e nem de mergulho a entenderão e por isso mandem assoar os engenhos e 

metam mais ûa sardinha no entendimento: e pode ser que esta servilha lhe calcará melhor”. 

 

 De acordo com as tendências do tempo, Camões contribui então, para a interpretação 

deste particular registro poético mais em razão das possibilidades ainda inexploradas da 

palavra que dos seus valores institucionalmente reconhecidos, e todavia ele consegue 

inclusive dar, com base nos cânones, uma precisa descrição da técnica e do funcionamento 

estrutural do mote. O já citado diálogo entre Feliseu e Calisto prossegue no Auto dos 

Enfatriões com outras interessantes anotações entre o riso e o sério, sempre referidas aos 

versos improvisados do primeiro: 

Calisto:  Onde casadas pusestes, 

  Dizei, porque não dissestes 

  Lá que yo vi por mi mal? 

Feliseu: Renunciava o metal; 

  Que em rifõezinhos como estes 

  Ha-de-se pôr tal com tal. 

  Que a trova trigo-tremês 

  Há-de ser toda de um pano 

  Calisto se refere, evidentemente, a um verso de uma cantiga popular 

castelhana muito em voga, que por sinal Camões retomará também nas redondilhas. Feliseu 

lhe responde que não só aquele verso faria com que a rima ficasse de pernas para o ar como, 

transcrito em castelhano, teria introduzido um elemento inovador, no plano estilístico, em 

uma composição cuja característica principal deveria ter sido a simplicidade e a 

uniformidade (“ser toda de um pano”). 

 Temos aqui uma referência significativa seja à mobilidade e à transmissibilidade 

desta poesia epigramática, seja ao caráter estrutural compacto que a origina. Mas o dado 

talvez mais interessante, além de original, é a expressão trova-trigo-tremes com a qual é 

definido o mesmo mote. Se a vivacidade do conteúdo figurativo serve para representar bem 

as conotações de rapidez e improvisação, ao mesmo tempo a aliteração silábica é o 

correspondente, no plano fônico, daquelas particulares contrações da forma sintática e 

lexical das quais deriva, como nos provérbios, o efeito de sentido produzido por esta 

microestrutura poética. O mote se funda, com efeito, em um esquema básico binário, ao 

mesmo tempo conceitual e rítmico, sobre o qual se insere uma série de técnicas mnemônicas 
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com tendência a realizar um sistema móvel de ecos e de paralelismos que, se por um lado, 

através do deslocamento metafórico, universalizam a afirmação em um número em teoria 

ilimitado de situações, de outro, instituem também para o ouvinte uma espécie de isotopia 

em função de um código tradicional, virtual mas incontestável, que constitui um plano de 

referência insubstituível. Citação literal ou imitação paródica, locução estereotipada ou dito 

popular, o mote se organiza, assim, em torno de um centro fixo sêmico e formal, cuja 

característica é aquela de repetir-se com infinitas variações, segundo os ritmos de uma 

performance sempre diversa e sempre igual a si mesma. 

 

2 – O Romântico lado do Repente 

 

 Conclusa a análise de Peloso, sobre a confluência do erudito e do popular nos motes 

alternativos de Camões, caminho que as cantigas de origem árabe encontraram para se 

alastrar por terras européias e que além de “invadirem” o espaço do clássico, também 

resistiram e percorreram outros caminhos, inclusive pela América do Sul, convém situá-las 

no contexto de François Rabelais, por Mikhail Bakhtin, já que a arte Repentista deriva de 

uma posição de protesto assumida diante de convenções epocais e da chamada poesia de 

arte. A própria cantiga Árabe é intrusa e desprezível diante da Europa ascendente e livre. 

 No dizer de Bakhtin, Rabelais recolheu sabedoria na corrente popular dos antigos 

dialetos, dos refrões, dos provérbios, das farsas dos estudantes, na boca dos simples e dos 

loucos! 

 O Repente é uma modalidade “de arte” que por sua própria característica, 

constituição e prática – é oral, popular, desregrada – desagrada às comunicações da poesia 

“artística” e é portanto, considerada não-poesia, ou poesia inferior. 

 A existência milenar dessa arte é fruto de uma resistência artístico-ideológica, não 

somente no tangente ao tempo transcorrido, outros gêneros desapareceram facilmente, mas 

especialmente no que diz respeito ao trânsito, dessa arte, aos ambientes em que se realiza, e 

muito mais ao contexto tecnológico, digital e veloz, do qual não faz parte, mas com o qual 

convive paralelamente. 

 O Repente é uma poesia de canal direto com o povo e está fora de qualquer caráter 

canônico, portanto fora de toda perfeição artística, hostil a toda perfeição poética. “É a 

poesia em estado de solidão e grito”. 
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 A arte repentista é também isolada dos valores ditos estéticos, mas encontra lugar 

dentro do clássico, conforme visto na análise dos motes de Camões, e dentro, 

confortavelmente da arte popular. Fio embrionário da erudição, mas fruto da cultura 

popular, o repente tem um caráter social de resistência. 

 Diz Bakhtin que Rabelais aparece como um solitário, sem afinidades com outros 

grandes escritores. “Se Rabelais nos aparece como um solitário, sem afinidades com outros 

grandes escritores dos últimos quatro séculos, podemos afirmar que, diante do rico acervo 

atualizado da Literatura popular, são precisamente esses quatro séculos de evolução 

literária que se nos apresentam isolados e isentos de afinidades, enquanto que as imagens 

de Rabelais estão perfeitamente posicionadas dentro da evolução milenar da cultura 

popular” (Bakhtin, 1993) 

 A arte a que Rabelais se opõe é que vai estar distante do povo, isolada, com valores 

artísticos consagrados por convenções espectrais, que propositalmente a afastam e isolam do 

mundo. Bakhtin chega, em sua análise do contexto histórico de Rabelais, a propor uma 

“reformulação radical de todas as concepções artísticas e ideológicas”. Dai a hostilidade à 

obra de Rabelais, a inacessibilidade à compreensão de sua obra. Ocorre que o que está na 

contra-mão não é o autor e sua obra, mas as convenções artísticas da Idade Média e do 

trânsito para o Renascimento. 

 Esse isolamento vai durar por precisos quatro séculos e diz respeito não somente aos 

“gostos literários profundamente arraigados” a uma incapacidade de revisão de “uma 

infinidades de noções” e, sobretudo, a ausência de “uma investigação profunda dos 

domínios da literatura cômica popular” que fora tão pouco e tão superficialmente explorada 

e que aos olhos das sagradas instituições, representava apenas o grotesco, o mau gosto. 

 Delimitar o período de quatro séculos de isolamento de Rabelais talvez seja 

“generosidade” demasiada (para quem ou) para aqueles que ainda trilham com muito 

esforço, por tentar mostrar, discutir os valores estéticos de uma arte que até ontem era vista 

como simples exposição rudimentar de processos decorativos, de encenação de um falso 

recital, como era vista a arte repentista. 

 Vemos hoje, essa modalidade artística como uma manifestação da resistência de um 

povo, o nordestino, aos tons autoritários dos poderes instituídos, de convenções, da arte 

oficial. Seria talvez o “riso” do poeta-cantor, que significa, segundo Bakhtin, a resposta não 

aos convencionalismos artísticos e históricos. 
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 A história do riso como resistência é medieval. O popular sempre teve como 

conteúdo essencial, a expressão de uma concepção de mundo. O riso surge em suas 

múltiplas manifestações, como oposição à cultura oficial, ao tom sério, religioso e feudal da 

Idade Média e tinha duplo valor. 

 Bakhtin vem historicisar o riso, em capítulo que ele chama apresentação do 

problema “Dentro da sua diversidade, as manifestações como as festas públicas 

carnavalescas, os ritos, cultos cômicos (...) a literatura paródica, vasta e multiforme, 

possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da cultura cômica popular, 

principalmente da cultura carnavalesca, uma e indivisível”. 

 Paralelo aos festejos oficiais, havia sempre a exibição do riso, mas não de um riso 

espontâneo, mas daquele “feito por encomenda”, com um fim determinado, como é o caso 

dos bufões, dos anões, dos tolos, figuras medievais, imprescindíveis nas festividades. Essas 

figuras refletiam sempre o mesmo aspecto cômico do mundo. “Além dos carnavais, que 

eram acompanhados de atos e procissões complicadas que enchiam as praças e as ruas 

durante dias inteiros, celebravam-se também a ‘festa dos tolos’ e a ‘festa do asno’, e 

também existia o riso pascal, tradicional e livre, consagrado pela tradição”. Em qualquer 

circunstâncias dessas manifestações, o aspecto cômico, popular e público, era concedido ou 

aprovado pela tradição, ao ponto de nenhuma festa de realizar sem o elemento cômico. 

 Ao contrário do que se esperava pela Igreja e pelo Estado feudal, o riso, o cômico 

dos ritos e espetáculos continham uma expressão da visão de mundo avessa às formas do 

culto e às cerimônias oficiais. Representavam um mundo paralelo ao mundo oficial, uma 

espécie de segundo mundo, ou de uma segunda vida, que se vivia em ocasiões especiais, 

uma fuga à realidade, onde a própria vida podia ser vivida – um carnaval – numa espécie de 

revelação da própria essência do humano. 

 Para Bakhtin, “isso criava uma espécie de dualidade do mundo, sem a qual não se 

poderia compreender nem a consciência cultural da Idade Média nem a civilização 

renascentista (...) ignorar ou substimar o riso popular. na Idade Média deforma também o 

quadro evolutivo histórico da cultura européia nos séculos seguintes, com extensão e 

comprometimento da mesma deformidade cultural em terras alcançadas pela influência 

daquela cultura”. 

 Essa dualidade na percepção do mundo e da vida humana que existia em estágios 

mais primitivos de outras civilizações, essa convivência de mundos paralelos, despertou a 
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curiosidade científica e literária de pesquisadores, que procuram ver nos ritos e mitos 

cômicos, explicações para as mais diversas estruturas complexas da expressão humana. 

 A prática de modalidades artísticas, como a literatura oral no nordeste, seus vínculos 

e subsistência é fato que tem despertado o interesse de pesquisadores de várias áreas, e para 

nós está ligada a uma resistência artística e ideológica, que busca, num momento identificar 

e ser a voz de um povo oprimido, “esmagado” socialmente pela ausência de políticas 

públicas de estímulo e valorização, e noutro tempo, que comunica sua sensibilidade poética, 

a despeito de convenções e regras. 

 

3 – O Repente e seu público exigente 

 

 O percurso dessa arte não é fácil. Sua vivência num mundo completamente 

eletrônico, digital é “desleal”, mas é possível. Assim como no principio, ainda é um canto, é 

grito literalmente, é insistentemente oral, como era desde o seu nascimento, na Arábia, onde 

nada se podia dizer a não ser em canto. 

 O Repente, a cantoria de viola é uma manifestação da cultura popular nordestina que 

se caracteriza por ser essencialmente oral, e envolver criador e público num sistema em que 

ela se move. Está enraizada no ambiente rural, de onde provêm os seus artistas e o seu 

público. Inicialmente chamada de “cantoria de pé-de-parede”, modalidade que conserva até 

hoje, por ser praticada por cantadores sentados em cadeiras encostadas na parede de 

residências dos próprios cantores ou de vizinhos e apologistas28. Os poemas ou cantigas são 

feitos de improviso, por iniciativa dos poetas, ou por inspiração de motes, atirados pelos 

participantes ou pessoas presentes em situações chamadas de desafio, onde um cantor trava 

combate com o outro, buscando deixar sempre o adversário sem condição de formular o 

verso, a oração, as rimas, o ritmo. 

 O público é elemento essencial. Segundo Maria Inês Ayala “o público jamais se 

caracteriza como um aglomerado de pessoas que recebem passivamente a poesia. É 

também agente da manifestação. Seus integrantes sabem fazer versos que, enviados aos 

cantadores, servirão de motes para alguns gêneros do improviso (...) É na relação direta 

entre criadores e receptores que se dá a reprodução do sistema, à medida que do público 

jovem  despontam os futuros poetas e seus críticos, os chamados apologistas (Ayala, 1988). 

                                                 
28 Denominação dada aos críticos da arte repentista. Maria Inês Ayala (1988). 
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 O público dos repentistas é considerado atuante na produção das cantigas, dos 

improvisos. Seu contato com os artistas é direto, e o artista se diferencia por se sentir 

valorizado mediante a intervenção direta do público. O talento e o êxito do improvisador é 

medido pelas manifestações do público, que ri, aplaude, grita e sugere motes se estiver 

aprovando, ou simplesmente cala, se desaprovar. 

 Assim, diferentemente de “outros públicos”, o público do Repente atua diretamente 

como estímulo para o poeta repentista, através da presença física nos desafios, também 

chamados pelejas, com a indicação dos motes, e também como interlocutor presente no 

momento da composição da cantiga e de sua exposição – do seu grito. 

 Os repentistas normalmente falam de coisas as mais variadas. Conhecem o universo 

cultural de sua gente, as tradições, a língua, o trabalho, costumes, histórias. Além desse 

conhecimento pertinente ao mundo em que ambos vivem – repentistas e público – o poeta-

cantador sabe de outros universos, que estão além da transmissão oral. E apesar da “pouca 

leitura” de alguns (muitos, hoje, possuem nível de escolaridade bastante adiantado com 

formação universitária e pós-graduação) a aprendizagem de fatos da história, de filosofia, 

mitologias, matemática e outros saberes seculares, fazem parte do cabedal de conhecimentos 

do repentista. 

 O referido conhecimento é arma poderosa numa peleja, ou num desafio. Um poeta 

pode ser surpreendido com um mote de uma área de conhecimento estranha, e aí as 

conseqüências serão desastrosas: vai “engasgar”, “titubear”, “enrolar” e perder o desafio. 

Cai numa situação ridícula. O bom repentista é aquele que sabe sair das enroscadas que o 

desafiante coloca, e seu desempenho depende não apenas do fazer-poético, da arrumação 

que proporciona a poeticidade, a musicalidade, o ritmo, mas também do contexto da cantiga, 

levado a cabo com a demonstração do conhecimento.a 

 Segundo Ayala, os motivos do dia-a-dia dos poetas é freqüente nas composições, 

mas também um conhecimento, do tipo enciclopédico, é essencial: “muitos elementos são 

transformados em poesia: aspectos da flora e da fauna, relacionados aos períodos de 

inverno e seca; das atividades de trabalho; das festas; dos costumes interioranos, adágios e 

preceitos populares. Todos estes itens enfeixados no que os repentistas definem como 

“cantar sertão”, embora se relacionem também com as outras zonas geográficas 

nordestinas. O sertão neste sentido abrange todo o interior (Ayala, 1988). 

 As outras questões, derivadas não somente do conhecimento naturalizado, também 

são essenciais na produção das cantigas, nos desafios: “o conhecimento está, em sua maior 
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parte, alicerçado em publicações que contêm a popularização esquematizada de um saber 

científico. Um saber geral, enciclopédico, mais ou menos aprofundado, retido para ser 

transformado em linguagem, isto é, em poesia. A manifestação de dados da cultura livresca 

os faz brilhar como intelectuais, isto é, como pessoas ilustradas, frente a seu público”. 

(Ayala, 1988). 

 Nesse sentido, poetas com maior nível de conhecimento científico, enciclopédico, 

intelectuais, inclusive, costumam demonstrar certa “humildade” diante de colegas que não 

possuem a mesma formação. Também têm uma “facilidade” diferenciada de acesso à mídia, 

que preconceituosa, discrimina os que não possuem tais competências. No conjunto, ambos 

são descriminados, são vistos como artistas inferiores, pois arte oral é sinônimo de arte 

inferior, para alguns. 

 Num desafio, dois cantadores representam o conhecimento naturalizado, ambos são 

praticamente analfabetos e fazem parte da geração de repentistas do século XIX. Inácio da 

catingueira e Romano Caluete, também conhecido por Romano da Mãe d’água. 

Ignácio: 

Me tirem de um engano 

Me apontem com o dedo 

Quem é Francisco Romano, 

Pois eu ando no seu piso 

Já não sei há quantos anos 

 

Romano 

Negro, me diga o seu nome 

Que eu quero ser sabedor, 

Se é solteiro ou casado, 

Aonde é morador, 

Se acaso for cativo, 

Diga quem é seu senhor. 

 

Ignácio: 

Eu sou muito conhecido, 

Aqui nesta ribeira, 

Este é o seu criado 
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Lá da Catingueira. 

Dentro da Vila de Patos, 

Compro, vendo e faço feira. 

 

Romano: 

Negro, vieste a Patos 

Procurando quem te forre 

Volta pra trás, meu negrinho 

Que aqui ninguém te socorre; 

E quem cai nas minhas vinhas 

Apanha, deserta ou morre. 

 

Ignácio: 

Seu Romano, eu vim a Patos 

Pela fama do senhor, 

Que me disseram que era 
Mestre e rei cantador; 

E que dentro de um salão 

Tem discurso de doutor. 

 

Romano: 

Inaço, que andas fazendo 

Aqui nesta freguesia, 

Cadê o teu passaporte, 

A tua carta de guia 

Aonde ta teu sinhô 

Cadê a tua famia. 

 

Ignácio: 

Seu Romano, eu sou cativo, 

Trabalho para meu sinhô... 

Quando vou para uma festa 

Foi ele quem me mandou 
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Ele sabe pronde eu vou. 

 

Romano: 

Inaço, deixa-te disto, 

Não te posso acredita 

Pois eu também tenho nego 

E só mando trabaiá 

Como é que teu sinhô 

Vai te manda vadia? 

 

Ignácio: 

Inaço da Catingueira,  

Escravo de Mané Luiz 

Tanto corta com risca, 

Como sustenta o que diz! 

Sou vigaro capilão 

E sacristão da matriz 

 

Romano: 

Este aqui é seu Romano 

Dentaria de elefante, 

Barbatana de baleia, 

Força de trinta gigante, 

É ouro que não mareia, 

Pedra fina e diamante. 

 

Ignácio: 

Inaço da Catingueria 

É nego desengonçado: 

Abre cacimba no seco 

Dá embaixo do muiado... 

Aperta sem sê troquês, 

Corta pau sem sê machado. 
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Romano: 

Romano, o meu martelo 

Por bom ferreiro é forjado; 

Tanto ele é bom de aço, 

Como está bem temperado; 

A forja onde ele foi feito 

É toda de aço blindado. 

 

Inácio: 

Seu Romano, eu lhe garanto 

Que resisto ao seu martelo; 

Ao talho do seu facão, 

Ao corte do seu cutelo; 

Se eu mover na peleja, 

Lhe vencerei no duelo. 

  (...) 

 

Romano: 

Inácio, vamos parar, 

Estou com dor de cabeça. 

Preciso de algum repouso 

Antes que o dia amanheça. 

Estou com cara de sono 

Sem ter mais quem me conheça. 

 

Inácio; 

Sua doença, seu Romano,  

Está muito conhecida. 

Melhor rasgar o tumor 

Antes que vire ferida, 

O reis por perder o trono 

Não deve perder a vida. 
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Romano: 

Latona, Cibele, Reá, 

Iris, Vulcano, Netuno, 

Minerva, Diana, Juno, 

Anfitrite, Androcéia, 

Plutão, Mercúrio,Teseu, 

Júpiter, Zoilo, Perseu, 

Apolo, Ceres, Pandora, 

Desata, agora, 

O nó que Romano deu. 

 

Inácio: 

Seu Romano, desse jeito 

Eu não posso acompanhá-lo. 

Se desse um nó em martelo 

Viria eu desatá-lo 

Mas como foi em ciência 

Cante só que eu me calo. 

 

 Essa peleja foi registrada pelo poeta Luiz Nunes Alves, pois os cantadores nada 

deixaram escrito dela. Nunes organizou o texto, tomando por base, os fragmentos 

memorizados que correm na boca do povo da Paraíba (os poetas eram paraibanos, de Patos), 

e também algumas estrofes já registradas por Leandro Gomes de Barros, que adaptou o texto 

à Literatura de Cordel. Os compositores desse desafio, Ignácio da Cantingueira e Romano 

Caluete não sabiam ler Inácio era escravo e Romano era pequeno proprietário rural. Eles 

teriam travado essa peleja na cidade outrora vila, de Patos, em 1870. 

 Omitimos, por conveniência de economia de espaço, a maior parte das estrofes. O 

desejo inteiro, é constituída por 110 sextilhas*, e durou cerca de 8 horas. Ambos saíram da 

peleja debilitados, mas deram aos presentes, uma demonstração de grande talento. Nenhum 

foi considerado perdedor, pelo público, apesar de nas estrofes finais, Romano ter feito uma 

“armadilha mitológica” para intimidar Inácio, que por sua vez, não titubeou e 
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deliberadamente recusou o motivo, mas com grande engenho. “Foi espirituoso”, considera a 

crítica especializada. 

 Nas sextilhas iniciais, um poeta desafia o outro, invocando a condição social de cada 

um. O contexto histórico da região apontava, segundo historiadores do repente, o desejo do 

desafio da dupla, embora fosse sabido também, que um temia o outro. Mas o encontro foi 

inusitado, e se deu na feira da vila local, ideal, na época para uma peleja. 

 A comunicação poética da conta da condição social de cada um, e como ambos se 

conhecessem naquele momento, as apresentações, cumprimentos e perguntas vieram em 

forma de provocação, com vistas à derribada do outro. Cada um se orgulhara de ser o que 

era mas Romano demonstrava certa arrogância por ser proprietário de terra, ao que Inácio 

correspondia, com o talento de poeta e a vaidade de ter seu “oficio” respeitado até pelo seu 

senhor. E como se vê, os dois poetas são analfabetos, mas Romano demonstra conhecer 

algumas figuras mitológicas e as organiza ritmicamente. Do outro lado, Inácio ignora o 

tema, fazendo um apelo ao uso de motivos do seu conhecimento natural, ou seja, pertinentes 

ao seu universo, ao seu dia-a-dia. 

 Alguns repentistas se preocupam com a questão do conhecimento, da língua 

principalmente, mas não fazem dessa preocupação, empecilho do trabalho, da cantiga. 

 O poeta nacionalmente conhecido, Zé da Luz, numa atitude irônica, refere a 

preocupação do poeta com o uso de uma linguagem apropriada. 

 Disseram-lhe que falar “certo” era usar sempre os esses. O poeta respondeu: 

 

Ai! se  sesse! 

 

Se um dia nós se gostasse; 

Se um dia nós se queresse; 

Se nós dois se impariasse, 

Se juntinho nós dois vivesse! 

Se juntinho nós dois morasse  

Se juntinho nó dois drurmisse; 

Se juntinho nós dois morresse! 

Se pro céu nós assubisse 

Mas porém, se acontecesse  

Que São Pedro não abrisse  
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As portas do céu e fosse,  

Te dizê qualquer tulice !... 

E se eu me arriminasse 

E tu cum eu insistisse, 

Pra que eu me arresouvesse  

E a minha faca puxasse, 

E o bucho do céu furasse? 

Talvez qui nós dois ficasse  

Talvez qui nós dois caísse 

E o céu furado arriasse 

E as virge todas fugisse! 

 

    As aliterações provocam um efeito musical no poema, e ao mesmo tempo, 

funcionam como idéia eixo do texto, que é de “falar certo” usando insistentemente o esse. A 

construção poética é completada tanto pelo efeito sonoro, quanto pela intenção autoral. O 

motivo amoroso, nos moldes do amor romântico, eterno, coroa o poema, sensibilizado a 

todos que o ouvem ou lêem. 

 O poeta Zé da luz ficou conhecido no repente por essas qualidades referidas e pelo 

talento de improvisador que insistia sempre em usar uma linguagem completamente 

rudimentar, sua e de seu povo. Ele não conhecia mesmo outra forma e se orgulhava de 

manusear, como podia e sabia, sua língua. Compartilhava da mesma filosofia de outros 

companheiros, como o poeta Chico Vieira: “quando a gente tem o dom, quando nasce, já fez 

parte do folclore, que onde existe o folclore é onde ta á poesia (...) poesia não se aprende, 

Deus dá. Aprende a pratica e a oração, é o que precisa”.  

 Para Vieira, folclore é aquilo que é do povo, que o constituí. A poesia repentista seria 

portanto, folclórica, por ser do povo, naturalmente. Vieira refere-se ainda à técnica e à 

necessidade do aprendizado da métrica, essencial na elaboração estrutural da poesia, que é 

exatamente a disposição das sílabas tônicas e o número de silabas poéticas dos versos. A 

oração é a continuidade de sentido, recurso que marca a comunicação do poema, e a lógica, 

a coerência do texto. 

Outros poetas de alto nível intelectual fazem suas composições respeitando a 

linguagem mais coloquial por considerarem esta representante das comunidades suburbanas, 

rurais, do interior, terrenos naturais do repentismo. 
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 O poeta já tão reconhecido, Ivanildo Vila Nova, da cidade de Caruaru/PE, é um 

exemplo típico do poeta repentista culto e apesar disso, tem preferência por temas populares. 

 

Oh! Canudos país da promissão  

Foi injusta e cruel tua guerra  

Tu era abrigo dos sem terra  

Sem direito, justiça, paz e pão 

O fanático era apenas um irmão 

 

O jagunço somente o companheiro  

Encontrando no mestre o paradeiro 

Confiança, família e hospedagem  

A história fará sua homenagem  

A figura de Antonio Conselheiro 

Foi a luta da foice e do fuzil 

O facão enfrentando a artilharia  

Uma nódoa no nome da Bahia  

Uma mancha no nome do Brasil 

Mas talvez que no ano 2000 

Esse grande nordeste brasileiro 

Seja outro Canudos por inteiro 

Com mais gente, mais arma e coragem 

A historia fará sua homenagem  
A figura de Antônio Conselheiro 

 

A historia de Canudos faz parte do cancioneiro popular e é sempre mote constante no 

repertorio repentista. Vila Nova toma o tema mas faz a seu respeito, uma abordagem crítica, 

comparando  os momentos históricos, o do episódio de Canudos, e do Brasil de hoje. 

Também apresenta visão não-linear da figura de Antônio conselheiro, que para o poeta “era 

apenas um irmão”, e necessita ter seu papel reconhecido pela historia.  

 O poema foi feito por ocasião da aproximação do aniversário de 100 anos da revolta 

de canudos. 
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 O poeta Ivanildo Vila Nova é um dos mais respeitados cantadores de viola do Brasil. 

Faz parte de uma família de trovadores repentistas. É neto e filho de cantador.   Seu pai foi 

um grande nome do repente no nordeste, José Faustino Vila Nova. Também seu filho é bom 

cantador e se chama Iponax Vila Nova. 

 Em 2000, Vila Nova recebeu no festival nacional de repentistas, no Ceará, o titulo de 

“Cantador do Século”. Está no repente, como profissional há 44 anos e suas composições 

estão no repertório de artistas populares como Fagner, Elba Ramalho, Zé Ramalho. 

Pertence-lhe a famosa letra conhecida por Nordeste Independente, que ficou conhecida no 

Brasil inteiro, pela interpretação de Elba Ramalho. 

 O poeta é conhecido como grande articulador social do repentismo. Por suas mãos, o 

repente alcançou a grande mídia, e muitos dos poetas que hoje estão no “mercado” foram 

introduzidos por ele, como por exemplo, Diniz Vitorino, Raimundo Caetano, João 

Lourenço, José Viola,Valdir Telles, Mocinha de Passira, esta grande cantadora violeira 

representante do repente feminino e com quem Vila Nova já fez inúmeras temporadas e 

trabalhos. 

 Alguns motes de Vila Nova são uma espécie de adágio, como o Orgulho de ser 

Nordestino, título de um trabalho patrocinado pelo grupo Bompreço. O veio do repente está 

no sangue e na cultura do poeta, pois é filho de Caruaru, terra do Mestre Vitalino, grande 

artista do barro e de tantas outras manifestações artísticas culturais. 

 Hoje no Brasil, há muitos valiosos nomes da poesia repentista, apesar de toda a 

inflação do mercado eletrônico e digital, o que não tem impedido a prática do repente. A 

gravação de CDs, inclusive é hoje muito comum no meio. Os grandes festivais, nas grandes 

cidades, especialmente nas capitais do nordeste também contribuem para a expansão da arte. 

 A maioria dos apologistas e do público, em geral preferem a simplicidade das 

cantorias de feiras, praças e ruas. Mas os festivais têm platéias lotadas, e são feitos em 

grandes teatros e casas de espetáculos. 

 O último desses espetáculos, de que temos notícia foi realizado, em Recife, no teatro 

de Santa Isabel, e contou com a presença de poetas como Oliveira de Panelas e Severino 

Paraibano. Mais de mil pessoas protestaram, na frente do teatro, porque não conseguiram 

entradas. O festival chamou-se Desafio Internacional do Repente Nordestino. Isso 

demonstra o caminho que essa modalidade artística tem percorrido, e o lugar onde se 

encontra.  

 De meros cantos árabes ao disco compacto, são logos e tenebrosos dias. 
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 Os ambientes de onde se originam os cantadores repentistas, são normalmente, as 

áreas periféricas, rurais, e o público consumidor, inicialmente, é também rural. Isso já vem 

caracterizar uma luta desigual. 

 Certamente autor e público, pelas circunstâncias sociais em que vive o nordeste, de 

seca, de falta de escolas, de trabalho, não possuem a escolaridade e se a possuem, é limitada, 

ao 1º grau, ou fundamental médio. Daí a necessidade de trabalhar na pecuária ou/e na 

agricultura. Fato é que a maioria dos poetas têm outra fonte de renda para garantir a 

sobrevivência. 

 A prática do Repente não traz recompensa financeira, já que é restrita a ambientes 

economicamente pobres, e não há um “material” impresso para ser vendido. 

 Nos anos oitenta, o quadro de movência da arte repentista mudou. Dos chamados 

desafios de pé-de-parede, chegou-se aos festivais, congressos, encontros e ao alargamento 

das gravações de discos. 

 O público por sua vez, ampliou-se. Das comunidades suburbanas, chegou às cidades 

e as grandes capitais, mas um longo caminho foi percorrido até a configuração da situação 

atual. O público do Repentista é parte constitutiva da própria modalidade artístico: “é na 

relação direta entre criadores e receptores que se dá a reprodução do sistema, à medida que 

do público jovem despontam os futuros poetas e seus críticos, os chamados apologistas (...) 

o público jamais se caracteriza como um aglomerado de pessoas que recebem passivamente 

a poesia. E também agente da manifestação. Seus integrantes sabem fazer versos que, 

enviados aos cantadores, servirão de motes para alguns gêneros do improviso” (Ayala, 

1988). 

 Essa contextualização é um indício de como os poetas repentistas são um caso 

próprio de resistência da arte. Todas as situações contribuem para o fortalecimento do 

preconceito que existe em relação ao Repente, extensivo e fortalecido também pelo próprio 

preconceito de que é vitima o nordeste. 
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Capítulo IV 

 

Os movimentos da arte Repentista hoje 

 

 O Repente foi, por muito tempo praticado em ambientes suburbanos, dos pés de 
paredes das regiões interioranas do Brasil. 
 Aparece nas diversas regiões do Brasil, com os mais variados nomes. Isso porque o 

costume de viajar mundo afora com a viola nas costas, levou o cantador a adentrar regiões 

com riquezas lingüísticas diversas, e cada região ia “moldando” a cantoria de viola ao seu 

linguajar e à sua comunidade. Essa prática de viagem já era comum entre os trovadores 

medievais ibéricos. 

 No Rio Grande do Sul, o repente teve nome também de trova gaúcha; em Minas 

Gerais, de Calango; em São Paulo, de Cururu; no Rio de Janeiro, de samba de roda. No 

entanto, atualmente, por meio das facilidades dos veículos de comunicação, a denominação 

Repente, estabelecida inicialmente apenas no Nordeste, é comum também no resto do 

Brasil. 

 O improviso – a arte de fazer os poemas ou cantigas repentinamente, a partir de uma 

deixa29 ou mote – é, juntamente com a prática oral a principal característica dessa 

modalidade artística. No entanto, a chegada do repente às gravadoras, à mídia e as 

realizações dos grandes festivais, congressos e desafios, têm compelido essa literatura de 

longa vivência oral, ao registro escrito. 

 A partir da década de 70, o governo militar incentivou eventos de divulgação da 

cultura popular a fim de que houvesse uma participação maior dos artistas populares, dentro 

do que se chamou “projeto de exaltação dos valores verdadeiramente nacionais”, 

obviamente guiado pela ideologia de dominação ditatorial. Os militares consideraram ser 

necessário domesticar as manifestações populares, com o objetivo de se evitar movimentos 

esquerdistas, como os projetos militante-culturais do CPC – Centro Popular de Cultura, 

vinculado à União Nacional dos Estudantes, dos anos 60, que enxergava na cultura popular 

uma possibilidade de reafirmação da “autenticidade” nacional e de conscientização política 

do povo. 

                                                 
29 A deixa é uma forma disciplinar de introdução da cantoria, para evitar o uso de textos ou decorados, é para 
determinar o improviso. Definição de Edvaldo Muniz em um século e meio de repente, Ed. Bagaço, Recife, 
2002. 
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 Deste modo, os governos locais, por indução do governo federal, passaram a 

patrocinar os festivais e congressos de repentistas em algumas cidades do país e 

principalmente do nordeste, região que a partir dessa década foi palco de eventos de 

freqüente periodicidade. Talvez isso explique o fato de serem quase todas as competições 

vinculadas ou incentivadas por políticos locais. Grupos ou empresas privados também são 

hoje promotoras de eventos semelhantes, mas quase sempre, rompem a continuidade dos 

eventos, levando os cantadores a estarem sempre em busca de patrocínio. 

 Essa política de incentivo à produção e divulgação da arte popular acabou criando 

constrangimentos para os poetas-cantadores, que vieram a conhecer o fio da censura, já que 

o governo militar impôs o escrutínio da censura nas produções culturais, literárias e 

discográficas brasileiras. Todas as criações deviam passar pelo crivo do censor, que buscava 

referências contrárias à ideologia da ditadura militar. O poeta Ivanildo Vila Nova 

experimentou o gosto amargo do veto quando teve a sua inquietante cantiga Nordeste 

independente censurada. Doze anos depois, a letra ficaria conhecida no Brasil inteiro pela 

voz da cantora paraibana Elba Ramalho. 

 Apesar de tudo, de incentivos, censura e movimentação midiática, o Repente ainda é 

uma arte carente de um maior “espaço” de expressão. Mas é uma arte de resistência, que 

sobrevive às intempéries de toda sorte de discriminação. Isso faz pensar nos estudos de 

Marilena Chauí, sobre cultura popular e cultura de massa. Para nós, o Repente representa 

arte advinda da criação popular, sendo ela mesma, identificadora de um povo, de uma 

região: uma manifestação da cultura popular. 

 Chauí faz uma tentativa de facilitação do termo cultura que nos é bastante 
elucidativa. Para ela é conveniente recordar o surgimento da concepção moderna de cultura 
e seus laços com duas outras, Civilização e História. 
 Vinda do verbo latino Colere, cultura era o cuidado com as plantas, os animais e 

tudo que se relacionava com a terra; donde agricultura. Por extensão, era usada para referir-

se ao cuidado com as crianças e sua educação, para o desenvolvimento de suas qualidades e 

faculdades naturais; donde puericultura. O vocábulo estendia-se ainda, ao cuidado com os 

deuses; donde culto. A cultura, escreve Hanna Arendt, “era o cuidado com a terra para 

torná-la habitável e agradável aos homens, era também o cuidado com os deuses, os 

ancestrais e seus monumentos, ligando-se à memória, e por ser o cuidado com a educação, 

referia-se ao cultivo do espírito. Em latim, cultura animi era o espírito cultivado para a 

verdade e a beleza, inseparáveis da natureza e do sagrado”. 
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 A partir do século XVIII o termo cultura articula-se ora positiva, ora negativamente, 

com o termo civilização. Este, derivando do latim civis e civitas, referia-se ao civil como 

homem educado, polido, e à ordem social (donde a expressão sociedade civil). Entretanto, 

civilização possuía um sentido mais amplo do que civil. Significava, por um lado, o ponto 

final de uma situação histórica, seu acabamento ou perfeição, e, por outro lado, um estágio 

ou uma etapa, assim, a noção de progresso. 

 Por reforçar ou completar a idéia de Chauí, consideraremos o proposto por Jean J. 

Russeau: “Civilização é artifício, cultivo da exterioridade, sujeição da sensibilidade e do 

‘bom natural’ aos espartilhos de uma razão artificiosa, decadente. Civilização seria o início 

e o término da barbárie. Em contrapartida, cultura é a bondade natural, interioridade 

espiritual, sentimento e imaginação, vida comunitária espontânea.” Compreendemos, por 

Rosseau, que enquanto civilização designa convenção e instituições sócio-políticas, cultura 

se refere à religião natural, às artes nascidas dos afetos, à família e à personalidade ou 

subjetividade como expressões imediatas e naturais do espírito humano não pervertido. 

Civilização é a sociedade política. Cultura, ainda que uma prática social, relaciona-se com a 

vida interior, em suas formas mais acessíveis e seculares: subjetividade, imaginação, 

indivíduo. 

 É exato neste ponto, o lugar onde fazemos o link com a criação artística, 

especialmente com aquela que refere o mais íntimo sentimento do homem e do seu povo, de 

si e da sua alma. Essa é a tradução da cultura artística repentista. 

 Essa arte enfrenta, no âmbito das convenções, dentro da sociedade, as mais diversas 

condições de indiferença e preconceito. O seu feitio, a sua existência é uma forma de 

posicionamento contra as mesuras de um cânone estabelecido por civilidades inúmeras. 

Significa resistência. 

 Essa resistência é a quebra dos convencionalismos, “uma carnavalização”, como 

referia Mikhail Backtin na sua análise do contexto de Rabelais. Seria a inclusão do riso, do 

grotesco, que afrontariam a obscuridade da Idade Média, portanto, das convenções. 

 Na discussão quanto ao personagem arlequim, que figurava obrigatoriamente em 

todas as representações teatrais, mesmo as mais sérias, Gottsched e os demais representantes 

do classicismo pretendiam expulsar Arlequim da cena “séria e decente”, e o conseguiram 

por algum tempo, até que Lessing saiu em sua defesa. “Podiam admitir-se dentro da estética 

da beleza e do sublime elementos que não correspondiam aos seus requisitos?” (Bakhtin, 

2003). 
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 Não se pode pensar a cultura popular como mera tradição, assim tornar-se-ia mera 

formalização. A cultura popular deve sim “iluminar a ousadia da invenção, a união de 

elementos heterogêneos, a aproximação do que está distante, ajudar a libertação do ponto 

de vista dominante sobre o mundo, de todas as convenções e de elementos banais e 

habituais, comumente admitidos. Deve permitir olhar o universo com novos olhos, 

compreender até que ponto é relativo tudo o que existe, e portanto permitir compreender a 

possibilidade de uma ordem totalmente diferente do mundo.” Bakhtin,2003 . 

 O Repente, numa posição de resistência, oferece um olhar diferente, sobre os 

convencionalismos, o cânone, as teorias vistas como “procedentes” pelo academicismo.É 

ainda uma poesia marginal, apesar dos caminhos já percorridos. Considerada por muitos, 

como rude e grosseira, já que não zela por um nível vocabular erudito, possui uma síntese 

particular e seus agentes são, na verdade, o próprio povo. 

 Essa aparente simplicidade da poética do Repente, um na realidade, envolvida numa 

percepção crítica do mundo, numa tremenda sensibilidade poética, em níveis de  

complexidade equivalentes a outras estéticas literárias, conjugam forças no sentido de fazer 

entender que a poesia é também uma prática do povo, e não possui ambientes próprios, 

adequados para a sua realização. Esse lugar é o lugar do poeta e pode ser uma praça, uma 

feira ou um palácio, e seu autor um pensador, um doutor, um intelectual ou um agricultor. 

 Vale tomar o pensamento dos Românticos, que esperam que a afirmação da alma 

popular, do sentimento popular, da imaginação, simplicidade e pureza populares quebre o 

racionalismo e o utilitarismo, considerada por eles, causa da decadência e do caos social. 

 P. Burke30 assinala que “os Românticos iniciarão a busca do popular na poesia, 

considerada divina, tesouro da vida e expressão de um tipo de vida peculiar que viria a ser 

designada como a comunidade orgânica cujo protótipo é a vida camponesa e pastoral, além 

da coletividade dos bons selvagens”. 

 O povo Romântico-sensível, simples, iletrado, comunitário, instintivo, emotivo, 

irracional, puro, natural, enraizado na tradição – nasce de motivos estéticos, intelectuais e 

políticos. Esteticamente, é a resposta do Romantismo ao Classicismo, a revolta da natureza 

contra a “Arte”. Intelectualmente, é a resposta dos sentimentos contra o Racionalismo, a 

revolta da tradição contra o progresso das luzes, do sobrenatural e do maravilhoso contra o 

desencantamento do mundo. Politicamente, é a reação contra o império napoleônico, a 

afirmação da identidade nacional contra o invasor estrangeiro: a cultura popular ou o 

                                                 
30 Burke, P. The Discovery of the people. Cap. 1 
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popular na cultura torna-se alicerce dos “nacionalismos emergentes”, no dizer de Marilena 

Chauí. Diria um escritor finlandês: “nenhuma pátria pode existir sem poesia popular. A 

poesia é o cristal onde a nacionalidade pode mirar-se; é o manancial de onde jorra o 

verdadeiro original da alma popular”. 

 Percebe-se na poética do Repente essa necessidade constante de referenciar o povo, 

o povo nordestino, em toda sua relação com o mundo, com as coisas, com as pessoas, e 

entre si. Somente a partir dos anos 70, especialmente nos anos 80, há uma efervescência da 

cultura artística repentista, que viveu contida e tímida, durante praticamente 400 anos. 

 Hoje, essa poesia parece mais bela do que nunca, fruto talvez, de uma solitária 

existência, que apenas se esboça nesse momento, tamanho é a produção dessa modalidade 

de arte e do número de poetas produzindo poesia de improviso. 

 Apesar de toda a ampliação dos ambientes da poesia repentista, com os festivais e 

outros eventos de grande porte, bem como do crescimento da produção discográfica, as 

formas e práticas mais primitivas ainda são intensamente praticadas. As cantorias de pé de 

paredes acontecem quase diariamente nos interiores do nordeste. Já nos grandes centros, as 

apresentações de grandes nomes são comuns. 

 Grandes nomes ou poetas menores, tanto faz. Nessa relação não há grandes 

diferenças na convivência desses poetas. Cultivam sempre grande respeito uns pelos outros. 

 Mas alguns atributos são necessários ao “bom poeta”. A qualidade da voz nunca é 

posta em julgamento, desde que o poeta expresse-se de forma clara, possibilitando o 

entendimento do verso cantado. No entanto, o público pode ser influenciado pela melhor 

performance sonora e visual de um determinado repentista, que pode se mostrar mais 

“artista” que outro poeta inibido. A presença segura (de corpo e de espírito) do cantador, 

elemento de grande importância na persuasão da poética oral, tende a favorecê-lo frente a 

um outro mais tímido, pois chama a atenção e provoca reações nos ouvintes, podendo ainda 

ser fundamental para a constituição do sentido poético da cantiga e da performance. Um 

poeta menos enfático pode compor bons versos que ficam obscurecidos frente a um 

adversário mais carismático. 

 Apesar de a poética do repente apresentar regras formais claras, a valorização do 

belo e o conjunto da performance são complexos. A avaliação, o juízo quanto à qualidade é 

difícil e diferente de outras modalidades artísticas, já que os versos são repentinos e orais, o 

que impede a retomada do que já foi cantado, como seria possível em uma situação de 
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registro escrito. Dos versos ouvidos, só restará a lembrança, que pode ser atropelada pelo 

cantador seguinte, pelos próximos versos. 

 O ouvido de quem está bastante habituado com a cantoria costuma captar bem a 

rima, pela sonoridade final dos versos, e a métrica, por meio do ritmo dos padrões próprios 

do repente. A inclusão ou a falta de uma ou mais sílabas na métrica requisitada implicará a 

quebra no ritmo, que será facilmente identificada já pela audição, sem a contagem 

matemática do número de sílabas. Contudo, o repentista pode camuflar uma desmetrificação 

por meio de uma sutil variação no padrão rítmico, que pode não ser percebida pelo ouvinte. 

Além disso, cabe ressaltar que o andamento da melodia, ou seja, a velocidade com que é 

cantado o verso, é flutuante, e depende da dificuldade ou facilidade de cada repentista 

buscar na mente aquilo que ele quer cantar. 

 De qualquer modo, o improviso é a tônica do Repente, ou seja, os cantadores fazem 

os versos “de repente”, nos chamados desafios e pelejas, e a “beleza” da voz e a afinação 

não são tão importantes quanto o ritmo e a agilidade mental, que permitem encurralar o 

oponente apenas com a força do discurso. 

 

1 – Alguns modos do Repente – estruturação 
 

 A métrica do Repente e a organização dos versos são bastante diversificadas. A 

sextilha (estrofe de seis versos, em que o primeiro rima com o terceiro e o quinto; o segundo 

rima com o quarto e o sexto); a septilha (sete versos, em que o primeiro e o terceiro são 

livres, o segundo rima com o quarto, e o sétimo e o quinto rimam com o sexto), e variações 

mais completas como o martelo, o martelo alagoano, o galope a beira mar e tantas outras. 

 O principal instrumento musical que acompanha o cantador é mesmo a viola, ou um 

violão adaptado, com o número de cordas, distribuído de acordo com a estabilidade e com o 

conforto do cantador.  Noutros gêneros derivados, como a embolada e o aboio, os 

instrumentos utilizados são o pandeiro, e o ganzá. 

 As composições repentistas têm-se alastrado por outros gêneros musicais e vários 

artistas têm em seus acervos cantigas de improviso. Entre eles, Elomar, Raul Seixas, Zé 

Ramalho, Elba Ramalho. Além disso, o Repente tem levado inspiração ao Rap, que também 

é originado da arte de improvisar falando, num ritmo diferente do das cantigas. 

 Algumas letras da MPB são famosas no Brasil inteiro, mas na verdade, foram 

cantigas de repente: As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, gravada pelo próprio 
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Raul Seixas, mas composta por Otacílio Batista. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o 

homem gemer sem sentir dor, gravada por Amelinha, composta por Otacílio Batista e 

musicalizada por Zé Ramalho. Você só canta tristeza, saudade, seca e Sertão, gravada por 

Fagner e Zé Ramalho, composta por Valdir Geles e Ismael Pereira. Meia quadra, de 

Severino Pinto e Lourival Batista, Galope a beira-mar, de Otacílio Batista e Diniz Vitorino, 

e Martelo alagoano, de Zé Limeira, todas gravadas por Zé Ramalho. E você, gravada por 

Gabriel, o pensador, composta pelo cego Oliveira. 

 São muitos os poetas-cantadores que já emprestaram seus versos a artistas da MPB, 

pois são considerados pelos próprios cantores e compositores da MPB, como excelentes 

compositores. Pode-se citar, entre tantos, Ivanildo Vila Nova, Oliveira de Panelas, Mocinha 

de Passira, Valdir Teles, Lourinaldo Vitorino, Sebastiaão da Silva, Azulão, Otacílio Batista, 

Dimas Batista, Lourival Batista, Ismael Pereira, Natan Soares, Diniz Vitoriano. 

 

2 – O gênero em Recife-PE 
 

 Entre os grandes centros nordestinos difusores e receptores da poesia repentista, está 

Recife, palco cobiçado pela maioria dos poetas desta modalidade, sonho de muitos, 

conforme se pode ver nas sextilhas seguintes inspiradas pela notícia de que José Duda do 

Zumbi e Silvino Pirauá Lima viriam da Paraíba, para morar na capital pernambucana. Os 

dos poetas, havendo realizado o sonho, estavam felizes e vaidosos do feito. Então o debate 

se insere com Antônio Marinho e José Duda, em 1915, na cidade de Moreno, antiga Vila 

Natal, para exaltar Recife e Pernambuco. 

 

José Duda:     Antônio Marinho: 

Quando vagar a notícia,   Tenho visto mais fartura 

Que José Duda morreu,   Transformar-se em escassez! 

Vocês mesmos, todos dizem:   Pode o nosso Pernambuco 

A semente se perdeu!    Brotar flores outra vez! 

E Pernambuco não cria   Quem vinga um, vinga dois! 

Outro Duda como eu.    Quem cria dois, cria três! 

 

Cuidado Antônio Marinho!   Até ai, Senhor Duda 

Comigo ninguém se iluda,   É a minha imitação! 



99 

Porque pra cantar repente,   Quando armo um verso também 

Só se fala em José Duda!   Nesta mesma ocasião, 

Velho que, quando arma um verso  Parece seguir-me um anjo 

Baixa um anjo que o ajuda.   Levando uma Luz na mão! 

 

 Na última sextilha, um arranjo parece coincidência: Marinho faz rima do primeiro 

verso com o último da sextilha anterior, o que é considerado requinte no fazer poético 

repentista. 

 Esses versos, dispostos em sextilhas, foram produzidos em Pernambuco, conforme 

referimos, num momento em que o Estado era uma espécie de centro cultural da poesia 

popular, especialmente do Repente e do Cordel. Havia um fluxo intenso entre paraibanos e 

pernambucanos, a levarem e trazerem influências e riquezas para o Repente. 

 Segundo Francisco Coutinho Filho, em Violas e Repentes, o poeta José Duda deixou 

o sítio onde nasceu e mudou-se para o povoado de Salgado, na Paraíba. Nessa idade, já 

manifestava o desejo de tornar-se um poeta-cantador famoso, pois reconhecia possuir “veia-

poética”. Viajou pelo Nordeste inteiro, com uma viola nas costas, numa espécie de 

peregrinação. Veio ao Recife, aos 33 anos e ficou fascinado pela capital pernambucana, 

onde passou a morar em 1899. Sua residência era no subúrbio do Zumbi, local que se tornou 

ponto de atração para apologistas, cantadores e público comum. Duda tornou-se o poeta 

mais admirado e respeitado de Paraíba e Pernambuco. 

 Os versos lidos mostram a influência do novo ambiente, a vaidade e o entusiasmo de 

morar em Pernambuco. Julgava-se, ele próprio, o melhor de todos. 

 Esses motivos já haviam aparecido dois anos antes (1913), numa peleja com Silvino 

Pirauá. 

 

Duda:       Pirauá: 

Senhor Silvino, é preciso    Zé Duda, à sua pergunta, 

Que uma pergunta eu lhe faça:   Resposta clara vou dar: 

Você mora no sertão,     Não nego, sou do Sertão, 

O que veio fazer na praça?    Venho na praça morar, 

Terá vindo ao meu Recife    Pretendo aqui viver bem, 

Buscar a sua desgraça?    Não quero me desgraçar. 
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Pirauá, quem te mandou    Zé Duda, eu não vim mandado, 

Entrar no meu Pernambuco?    Desde já fique sabendo! 

Ignoras, talvez,     Você diz ter muito suco... 

Que eu sou um cantor de suco!   Porém, a si, não me rendo! 

Agora o teu resultado     Pretende deixar-me doido! 

É ficar doido ou maluco!    Mas, nisso, eu só creio vendo! 

 

 A terra é sempre motivo de muito orgulho para o poeta repentista, e quando do seu 

elogio, o adversário – desafiante revela-se comedido e respeitoso, e isso pode ser observado 

nos versos que trazem as informações e respostas de Pirauá. Mesmo com toda provocação e 

vanglória de Duda, Pirauá permanecia cauteloso e educado, pois era hóspede. 

 

3 – Um debate paraibano 

 

 Em 1926, um apologista apaixonado, resolveu preparar uma armadilha para dois 

famosos cantadores: Pinto do Monteiro e Antônio Marinho. Ambos eram paraibanos, mas os 

poetas chegaram ao recinto do duelo sem saber quem iriam enfrentar. Outros violeiros 

também haviam sido convidados, mas desconheciam as ilustres presenças de Pinto e 

Marinho naquele desafio. 

 Quando Marinho chegou, Pinto já estava cantando, tirando gracejos com as moças e 

rapazes do lugar. 

 Afinadas as violas, num ambiente de grande expectativa e entusiasmo, iniciou-se a 

peleja. 

 

Pinto:       Marinho: 

Senhor Antônio Marinho,    Seu Pinto tem permissão, 

Quero, nesta ocasião,     Pode cantar por aí, 

Perguntar, para saber,    Também é filho da terra, 

Se posso cantar, ou não,    Nasceu e criou-se aqui 

Nas zonas desta ribeira,    Mas, tenha muito cuidado 

Pelo seu alto sertão.     Com as raposas daqui. 

 

Aonde eu chego não vi    Para que não enlouqueça 
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Mal que não desapareça,    você faça uma promessa; 

Raposa que não se esconda,    Eu, zangado, não abrando, 

Bravo que não me obedeça,    Num que um santo me peça; 

Letrado que não me escute,    Se tem mais “Pinto” apareça, 

Cantor que não endoideça.    Pois este, eu pélo depressa. 

 

De pelar-me se despeça, 

O fogo nem me sapeca; 

Quem se atrever a tocar-me 

Perde o couro da munheca, 

As unhas caem de moles, 

Murcha a mão, o braço seca. 

  

 Apesar da formalidade (a permissão para cantar no lugar), os poetas parecem mais 

descontraídos e até irônicos. Isso se deve ao fato de ambos serem paraibanos, de haverem 

nascido na mesma terra. Mas mesmo assim, um tenta sobrepor ao outro, o seu talento, com 

provocações, característica principal da peleja ou do desafio, herdada da tençon da Espanha 

e de Portugal, criada pelos árabes, que dominaram essas terras por 800 anos. 

 Nessas sextilhas não observamos o uso da deixa, apesar de sua invenção ser atribuída 

a Silvino Pirauá, segundo o pesquisador de poesia popular e também poeta repentista, José 

Alves Sobrinho. Para Sobrinho, os poetas desse período não usavam propriamente a deixa, 

apenas repetiam o último verso da estrofe concluída pelo companheiro, ao iniciar a sua. Essa 

forma não tem criação aqui no Nordeste, pois já era praticada na Europa, no século XII, e a 

sua existência no Nordeste, seria apenas uma acomodação regional, entre tantas outras 

formas herdadas desses povos. 

 Hoje, a deixa é praticamente obrigatória, e exige a criatividade no improviso. No 

entanto, há modalidades nas quais não é possível fazer uso do último verso para “pegar na 

deixa” porque toda estrofe tem que ser concluída sempre da mesma maneira, com a mesma 

rima, com o mesmo verso, como nos modos do dez de queixo caído, martelo alagoano e 

oitavão rebatido. Se isso acontecesse, os cantadores iriam encontrar muitas repetições de 

rimas, na mesma estrofe, prejudicando o aspecto sonoro. Por essa razão é que os poetas se 

utilizam do penúltimo verso de cada estrofe, para servir-lhes de deixa. 
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 Nas estrofes dos repentistas João Paraibano e Rogério Menezes, no IV Congresso de 
Repentistas do Recife, em 1952, é possível verificar tal utilização do penúltimo verso. 
 

João Paraibano:     Rogério Menezes: 

Eu já falei de paixão,     Bote cantiga pra fora, 

Que é um drama muito sério;   Se é que possui cantiga; 

Mas vou saber se Rogério    Mas não venha fazer briga, 

É bom repentista ou não;    Que ainda não está na hora, 

Que disse ser campeão,    Você vai levar espora, 

Mas está muito oprimido,    Mesmo sem burro ter sido, 

Só faz repente perdido,    canta dorzinho atrevido! 

Não improvisa na hora;    Poeta do seu tamanho 

Meto-lhe o cacete agora,    Eu enforco é um rebanho, 

Nos dez de queixo caído.    Nos dez de queixo caído. 

 

4 – Variações e Regras do gênero poético-repentista 
 

 O repentista Lauro Branco, num desafio com Ivanildo Vila Nova, na forma Martelo 

Alagoano, em Recife-PE concluiu seus versos assim: Boto a terra na cabeça e vou embora / 

nos dez pés de martelo alagoano, e Vila Nova respondeu: 

Ivanildo Vila Nova 

Trago as folhas da vida e faço a flora, 

Pego a fauna e consigo os animais, 

No lugar que houver guerra eu trago paz 

E onde a fome estiver trago a melhora, 

Boto riso no rosto de quem chora 

E esperança em lugar de desengano, 

Trago o signo e movimento o arcano; 

Se eu quiser, no poder destas passadas 

Faço um verso pesar dez toneladas, 

Nos dez pés de martelo alagoano. 
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 O martelo alagoano, tem um ritmo todo especial, e vem em versos de 10 ou 11 

sílabas, criado e praticado inicialmente em Alagoas, é uma das formas preferidas pelos 

apologistas. 

 Ocorre, às vezes, de o poeta praticar deslizes nos seus improvisos, mas isso é 

perfeitamente compreensível. A maior ocorrência desses “erros” é concernente à disposição 

das sílabas tônicas e também à harmonia das rimas. 

 Obviamente, o repentista não poderia ser um perfeito metrificador, devido às 

circunstâncias do seu trabalho, contudo consegue qualificar-se como bom ritmista. Às vezes, 

para efeito de obtenção de um bom ritmo, compromete a gramática deliberadamente. Há 

casos em que, na utilização de uma palavra, como o verbo estar, o cantador pronuncia ta, 

tava, tão, stão. São as chamadas licenças poéticas, adotadas inclusive por poetas escritores, 

populares e clássicos. Quando o poeta-cantador opta pela forma padrão, acaba prejudicando 

o ritmo do poema. O ideal é fazer mesmo uso das licenças poéticas. 

 As poesias improvisadas dos cantadores nordestinos estão inseridas numa tradição 

que define regras específicas, mas que sofrem um processo constante de alterações e 

acomodações. A obediência a essas regras se dará em função da competência do poeta e da 

situação em que se encontram. 

 Nas cantorias de pé-de-parede, a presença de pessoas que têm conhecimento das 

regras da cantoria, intensifica o policiamento ao cantador em relação ao cumprimento das 

regras. Alguns deslizes ou pequenos erros são cometidos mesmo pelos cantadores mais 

consagrados, e este são tropeços inerentes à performance do repente. 

 As regras básicas dizem respeito à tríade rima, métrica e oração, normas que regem 

também a poética do coco de embolada e dos folhetos nordestinos, guardadas as 

especificidades de cada uma. 

 Todos os cantadores demonstram plena consciência das regras poéticas, ainda que 

muitos não consigam explicá-las de forma aprofundada, dando conta de todos os seus 

aspectos. Os repentistas assimilam as regras pelo seu contato, desde criança, com as 

cantorias, em um processo contínuo de aprendizagem no qual é introjetada intuitivamente a 

técnica poética e musical, que conta também com a orientação de cantadores experientes.  

 É importante ressaltar que essas normas poéticas estão inseridas nos procedimentos 

de uma tradição oral, não havendo nenhum tipo de tratado poético escrito que sirva como 

referência legitimadora de seus limites, apesar da existência de estudos que pretendem 

caracterizá-las de forma mais objetiva. Em última análise, a avaliação do cumprimento das 
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regras passa por certo subjetivismo, cuja negociação é coletiva, intuitiva, passível de 

discussões. 

 A rima está relacionada à escolha de palavras finais de determinados versos, que 

devem, em princípio, ser consoantes, consideradas pelos poetas e pelo público como 

perfeitas. Um exemplo é a rima entre as palavras amor, valor, produtor. Caso o poeta rime 

estas palavras com chegou, ele estará cometendo uma infração, uma rima sonante, que é 

pemitida noutras modalidades, como no coco de embolada. 

 Uma exceção à regra, ocorre na modalidade repentista chamada de Brasil caboclo, 

que é um gênero formado por décimas setissilábicas, com rimas ABBAACCDDC, em que 

os dois últimos versos são fixos, ainda que possam sofrer pequenas variações. O mote-refrão 

é cantado em uníssono, pelos dois repentistas: Nesse Brasil de caboco / De mãe preta e pai 

João. No caso caboclo, pronunciada caboco, pode rimar com oco, soco, louco, etc. Isto 

ocorre, em parte, pela falta de palavras que rimem consoantemente, terminando em oclo, e 

por outro lado, pela forma caboco ser a mais praticada nos interiores e sertões a fora. 

 O poeta Severino de Andrade Silva, conhecido por Zé da Luz, da cidade de 

Itabaiana, na Paraíba, construiu os seguintes versos de Brasi caboco, em resposta a alguém 

que lhe perguntara 

 

O que é Brasi caboco?31 

  

É um Brasi diferente 

do Brasi das capitá. 

É um Brasi brasilêro, 

sem mistura de instrangero, 

um Brasi nacioná! 

 

É o Brasi que num veste 

liforme de gazimira, 

camisa de peito duro, 

com brituadeira de ouro... 

Brasi caboco só veste, 

                                                 
31 Preferimos optar pelo “português rudimentar” do poeta, com o intuito de preservar aspectos rímicos e 
rítmicos, bem como a própria semântica vocabular. 
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camisa grossa de lista, 

carça de brim da polista 

gibão e chape de couro! 

 

Brasi caboco num come 

assentado nos banquete, 

misturado cum os home 

de casaco e anetão... 

Brasi caboco só come 

o bode seco, o feijão, 

e as veiz uma panelada, 

um pirão de carne verde, 

nos dias da inleição 

quando vai servi de escada 

prus home de posição. 

 

Brasi caboco num sabe 

fala inglês nem francês, 

munto meno o português 

qui os outo fala imprestado... 

Brasi caboco num inscreve; 

munto má assina o nome 

pra vota pru mode os home 

sê gunverno e disputado. 

 

Mas porém Brasi caboco, 

é um Brasi brasileiro, 

sem mistura de instrangero 

um Brasi nacioná! 

 

É o Brasi sertanejo 

dos coco, dads imbolada, 

dos samba, dos vialejo, 
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zabumba e caracaxá! 

 

É o Brasi das caboca 

qui tem os óio feiticero, 

qui tem a boca incomoda, 

como futa de cardoro 

quando ela naasce alejada! 

   (...) 

 

 O poema tem 14 estrofes de número variado de versos característica própria dessa 

modalidade. As rimas, como visto, são sonantes, mas não prejudicam a poeticidade do texto. 

Aliás, Zé da Luz é mestre em fazer belas composições, de ritmo e rimas valiosas, mesmo 

que “descumprindo” a sonância. Isso demonstra o valor do poeta, que não tem o seu 

trabalho depreciado por conta desses efeitos, e também revela a grande competência do 

contador. Só um poeta do nível de Zé da Luz, pode arriscar deslizes como esses e ainda 

assim, ser alvo de aplausos e reconhecimento do público e dos críticos. 

  Certamente, nesse texto tão valioso quanto o ritmo e as rimas, é a temática, o motivo 

do poema. Numa análise aparentemente ingênua, o poeta faz uma avaliação crítica da 

situação social do Brasil, e especialmente fala de um “Brasil” que não é o dos ricos e 

abastados, mas sim, o “Brasil dos pobres, do povo, o nordeste, portanto. E mais 

especificamente, refere-se ao sertão, ao interior, onde as vestes são simples, a comida 

também é simples, e própria da região, além de ser em pouca quantidade, porque fartura, 

“um pirão de carne verde”, só em épocas de eleição, quando os políticos,  que fazem da 

miséria do nordeste, escada para suas conquistas, aparecem e oferecem as vantagens para os 

pobres da região. É o que fazem os “homens de posição”.. de  casaca e anelão”, que logo 

depois das eleições, desaparecem. 

 A alienação e o analfabetismo dessas populações nordestinas também são alvo da 

crítica do poeta. Segundo Zé da Luz, a assinatura só serve pra votar em “gunverno e 

diputado”, mas a leitura do mundo, que é tão necessária, não existe. A invasão de outras 

línguas, como o Inglês e o Francês, também é censurada pelo poeta, e até o português que 

para o poeta, não é uma língua “Nacioná”, é emprestada. 
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 O que realmente identifica o povo nordestino, o “Brasi nacioná”, são as práticas 

artísticas e culturais, como o coco, o samba, e instrumentos como o vialejo e a zabunba, tão 

comuns nos sertões do nordeste. 

 Além da abordagem crítica, o poeta num recurso metalingüístico, numa estrofe 

adiante vai mencionar a prática do Repente como cultura do “Brasi caboco”: “É o Brasi dos 

cantado, desses caboco afamado, qui nos versos improvisado, sorrindo, cantaro o amor”, 

cantando chorando as máguas. Brasi de Pelino guides, de Inácio da Catingueira, de 

umbelino texeira e Romano de Mãe-d’água!”. Nesse Repente, o poeta fala de outros poetas 

repentistas que  “ajudam” a identificar o Brasi Nacioná. 

 Apesar de uma certa rigidez em determinadas modalidades rímicas, como os 

esquemas ABBAACCDDC E ABABCCDEED, das décimas; ABCBDB ou ABBCCD e  

ABCBDDB  ou  ABABCCB, respectivamente, das sextilhas e septilhas;  AAABCCCB,  

AAABBCCB  ou  ABCBDDDB, das oitavas, há por vezes, falhas na construção das rimas, 

quando se quer evitar outras “falhas” no texto  poético. 

 Essas falhas quando ocorrem, podem acarretar prejuízos ao cantador em festivais, 

congressos campeonatos ou pelejas de pé-de-parede. A esse respeito, manifestam-se vários 

cantadores, cujas falas passamos a transcrever: 

Sebastião Marinho: o pé-de-parede é diferente porque você não tem uma obrigação. No 

festival, você tem que oferecer as regras, né? Tem aquele tempo determinado. O pé-de-

parede você canta o tempo que você quiser. Se você cantar 30 minutos numa sextilha você 

canta. Se você quiser cantar só 5 minutos você canta. Os assuntos você comanda, você 

canta o que quer... é livre... E o festival não. Você tem que obedecer, né, os assuntos. O 

tema está ali: tudo que você cantar está ali no papel. Principalmente o festival, é terrível, 

né? No pé-de-parede não. Tudo é julgado pelo povo que está ali junto com você... no 

festival você tem que obedecer às regras, né? E e o pé-de-parede não. A coisa sai 

espontânea... o povo perdoa, não tem problema. O povo ri, o povo brinca. Já no festival 

não. A coisa ali é muito séria. Você fica ali. Adrenalina é reação. Você fica a mil, 

apavorado com a coisa. E tem que obedecer uma regra muito séria, né. 

 João Lourenço: Então o pé-de-parede o povo chega muito perto da gente e faz a 

gente cantar mais. Faz a gente cantar muito porque você está cantando aquilo que o povo 

está pedindo. No festival você pode estar cantando pra uma multidão de 2,3 mil pessoas, 

mas que esteja agradando só mil, porque naqueles envelopes talvez venha coisa que não 

agradam ao povo. E no pé-de-parede cada um tem o direito de fazer o seu pedido e aquela 
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quentura humana faz a gente cantar mais. Porque no festival você canta 20 minutos. Você 

talvez não agrade ao povo com 20 minutos... no pé-de-parede a gente produz muito mais à 

vontade. Produz mais. 

 Valdir Teles: O pé-de-parede realmente dá mais inspiração, dá mais tempo pra se 

cantar. O festival não dá tempo. São 20 minutos. Se eu tiver inspirado, você produziu. Se 

não tiver, acabou. O pé-de-parede você começa, canta meia hora, depois mais uma hora, e 

vai. Às vezes, começa uma cantoria produzindo pouco, e às vezes termina bem. 

 Geraldo Amâncio: A cantoria de pé-de-parede, ela atrai mais o público tradicional. 

O festival atrai muitas vezes 50% de um público que não vai em cantoria de pé-de-parede, 

está entendendo? O pessoal que não conhece. Por exemplo, nós fizemos o 3º festival 

nordestino de viola, que tem sempre apoios... interiorizamos essa cantoria, fizemos num 

lugar chamado Guaramiranga (CE), que é uma paisagem bucólica belísima. E 505 do povo 

era aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, porque lá é um lugar de 

veraneio, certo? Então se fosse uma cantoria de pé-de-parede, então nós não teríamos tido 

esse público certo? Como é festival, o pessoal vai por curiosidade. Termina gostando e 

vibrando muito. Em termos de trabalhar, o festival dá uma resposta muito mais rápida. 

Agora, como profissional da viola me posicionando para cantar, é melhor cantar no pé-de-

parede, muito embora você trabalhe 3,4 horas, enquanto num festival você trabalha 20, 25 

minutos no máximo. Mas no festival você fica muito tenso, que sabe que vai ser julgado, 

sabe que não pode errar a rima, o ritmo e todos os quesitos que são exigidos na cantoria. 

Então, em termos de preferir pra trabalhar, eu como cantador sou mais o pé-de-parede. É 

claro que não deixo de ir a nenhum festival que sou convidado. Mas é mais fácil porque na 

cantoria de pé-de-parede você tem mais tempo pra raciocinar. E no festival você tem que 

cantar com muita rapidez. 

 Os poetas-cantadores distinguem muito bem a cantoria de pé-de-parede, dos 

festivais. Reconhecem que é mais fácil improvisar nas cantorias, do que nos festivais, apesar 

de preferirem, unanimemente, o trabalho de pé-de-parede. 

 Como disse Geraldo Amâncio, cantador consagrado residente em Fortaleza, 

integrante da geração do não-menos consagrado Ivanildo Vila Nova, o perfil dos festivais é 

heterogêneo, incluindo desde apologistas a pessoas não familiarizadas com a cantoria de pé-

de-parede, como turistas ou mesmo moradores das cidades onde ocorrem os eventos, que 

não conhecem bem os outros tipos de apresentação do Repente. Daí a exigência de o poeta 

possuir uma bagagem de conhecimento mais ampla, algumas vezes sendo requisitados 
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assuntos de História, Gramática, Filosofia, atualidades, e com isso, impressionar novos 

espectadores pela escolha de temas diferentes, considerados como elevados. Todavia, não 

são esquecidos os temas costumeiros, geralmente pedidos nos pés-de-parede, como o amor, 

o cotidiano sertanejo, religião, política, a família. Estes temas normalmente são apreciados 

por pessoas oriundas do interior dos estados nordestinos, que ficam muito satisfeitas com 

glosas sobre a terra natal, principalmente quando estão distantes. 

 Na opinião dos poetas, os festivais são importantes também pela promoção do nome 

e do trabalho do artista, já que, nos grandes centos, há sempre a cobertura de jornais, redes 

de televisão, que “ajudam” na valorização profissional do poeta-repentista. No entanto, nada 

pode substituir o prazer da cantoria de pé-de-parede, onde mesmo tendo de trabalhar mais, o 

poeta-cantador fica mais à vontade, distante dos rigores da métrica, da rima e da oração, e 

do julgamento crítico de suas performances, o que normalmente é feito nos festivais. 

 Os congressos e festivais são mesmo estruturas que ampliam os espaços de atuação 

da arte repentista, mas mesmo assim alguns poetas temem adentrar os grandes eventos por 

conta dos critérios de julgamento que são rigorosos. Além das rimas, a oração e a métrica 

também compõem o quadro normativo desses eventos, e é quase impossível não cometer 

infrações, dado o caráter de improvisação da arte repentista. Resta ao cantador-poeta, 

utilizar determinados disfarces e truques para amenizar os efeitos dos desvios. 

 A métrica refere-se ao número de sílabas e é usualmente percebida e manipulada não 

pela contagem matemática, mais por meio do ritmo da cantiga. O padrão rítmico e melódico 

de cada cantiga é o suporte do qual se vale o poeta para estruturar a métrica dentro da 

estrofe, auxiliados pelos esquemas rítmicos, Há um movimento de ascendência e 

descendência da melodia que pode subdividir, por exemplo, uma décima em duas quadras e 

um dístico final, com a possibilidade de uma breve pausa entre essas partes. 

  Apesar de a métrica estar ancorada em um padrão rítmico fixo e específico, cuja 

quebra implicaria a desmetrificação, repentistas astutos conseguem ocultar uma falha por 

meio do canto com uma sutil variação rítmica desse padrão, que pode, com sucesso, passar 

despercebido pelos ouvintes e ser respeitado pelos juízes, quando por ocasião de 

campeonatos. O poeta também pode declamar alguns versos da estrofe, o que pode camuflar 

um possível deslize na métrica. Daí, o andamento da cantiga ser flutuante, podendo 

inclusive variar com a marcação da viola e com o canto do parceiro repentista. 

 O Quadrão de meia-quadra, com 15 sílabas, a Toada alagoana, com versos de 7 e 4 

sílabas ou o Galope à beira-mar, com 11 sílabas, possuem métricas diferentes, mas a 
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maioria das modalidades propostas pelo Repentismo, comporta versos setissílabos ou 

decassílabos. A identificação de certas modalidades, assim como de suas respectivas 

métricas, é feita através de sua melodia padrão ou toada. As cantigas possuem padrões 

melódicos fixados, com “variações” próprias de cada poeta, dentro de um aspecto melódico 

característico. Outras estão mais abertas ao que o poeta desejar. Transformar a palavra 

musica, em musca, chácara, em chacra, árvore em arvre, ou pronunciar o “e” do início dos 

versos logo ao final do verso anterior, são manipulações métricas que o poeta faz. Isso não 

constitui erro, mas equivale a exceções das regras. 

 No que diz respeito à oração, à coerência dos versos entre si e à lógica do texto em 

sua totalidade, há algumas práticas que são censuradas por julgadores e apologistas. O bom 

poeta não deve “quebrar” o verso no meio, interromper a oração, mas deve pronunciar o 

verso inteiro, construir frases inteiras, de sentido completo, com começo, meio e fim. A 

lógica também pode ser comprometida pela repetição insistente de determinados termos, o 

que enuncia desconhecimento vocabular do poeta, pleonasmos viciosos. Isso desagrada 

extremamente aos presentes. 

 No entanto, a lógica, a oração nem sempre são requisitos básicos para a boa 

composição. Como em poesia, as regras são inferiores ao manuseio e à criatividade artística, 

no Repente a situação é igual. Poetas-cantadores como Zé Limeira nunca usavam a 

seqüência lógica de começo, meio e fim em suas criações, ou seja, o princípio da oração não 

era respeitado pelos poetas como Limeira. Essa “falta aparente” de coerência, numa 

proposta lúdica de prevalência do ritmo e da rima sob o sentido, o fez ficar conhecido como 

“o poeta do absurdo”. 

 

O Marechal Floriano 

Antes de entrar pra Marinha 

Perdeu tudo quanto tinha 

Numa aposta com um cigano 

Foi vaqueiro vinte anos 

Fora os dez que foi sargento 

Nunca saiu do convento 

Nem pra lavar a corveta 

Pimenta só malequeta 

Diz o Novo Testamento! 
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Pedro Álvares Cabral 

Inventor do telefone 

Começou tocar trombone 

Na volta de Zé Leal 

Mas como tocava mal 

Arranjou dois instrumentos 

Daí chegou um sargento 

Querendo enrabar os três 

Quem tem razão é o freguês 

Diz o Novo Testamento!  

   (...) 

 

Quando Dom Pedro Segundo 

Governava a Palestina 

E Dona Leopoldina 

Devia a Deus e o mundo 

O poeta Zé Raimundo 

Começou castrar jumento 

Teve um dia em pensamento 

Tudo aquilo era boato 

Oito naves fora quatro 

Diz o Novo Testamento! 

 

 Os versos desconexos de Limeira, chamados de nonsense ou disparate indicariam 

incompetência do poeta, que busca apenas rimar versos sem conexão. Entretanto é 

exatamente por essa característica que vem o reconhecimento do artista. Essa 

“excentricidade” reflete o estilo individual, subjetivo do poeta. 

 A aparente ilogicidade pode apontar para vários sentidos, a depender das inferências 

dos interlocutores, e entre esses sentidos vemos uma “transgressão” de linguagem praticada 

pelo poeta com o intuito, talvez, de mostrar o caos que é a não-linguagem humana, a 

desordem que é a “ordem” pressuposta pelas convenções. Isso cria uma ética “diferente” na 

obra de Limeira. Ele viria, então na contra-mão da tradição da literatura oral, do Repente. 
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 Essa prática, apesar de condenada pela maioria dos poetas e apologistas, acabou 

fazendo escola e criando um novo gênero no Repente que permite a desobediência à oração 

e termina com o mote  “Eu querendo também faço / igualzinho a Zé Limeira”. 

 Um exemplo do gênero, é a composição dos poetas-cantadores Ivanildo Vila Nova e 

Severino Feitosa; 

 

 Vila Nova 

 Rei Davi foi deputado 

 Na Assembléia do Acre 

 Kruschev fez um massacre 

 Nas traíras de Condado 

 Jesus Cristo era cunhado 

 De Romano de Teixeira  

 Escreveu A bagaceira 

 Mas se esqueceu do bagaço  

 Eu querendo também faço 

 Igualzinho a Zé Limeira 

  

 Feitosa: 

 Confusão foi na Bahia 

 Pai-de-santo e curandeiro 

 Anchieta era pedreiro 

 No farol de Alexandria 

 Hitler nasceu na Turquia  

 Vendia manga na feira 

 A Revolução Praieira 

 Degolou Torquato Tasso 

 Eu querendo também faço 

 Igualzinho a Zé Limeira. 

 

Poetas consagrados como Ivanildo Vila nova e Severino Feitosa, assimilando o 

gênero decorrente da criação de Zé Limeira, vêm demonstrar que a tradição oral apesar de 

menos dinâmica que a escrita, sofre, ao longo do tempo, transformações. Não é à toa que das 



113 

nove modalidades existentes no século XIX, passou-se a quase 70 novas modalidades. Isso 

também tem relação com fatores físicos, históricos e sociais do gênero. Fato é que acaba 

sendo uma interação transgressora do “cânone do Repente”. 

 

5 – O Repente feminino 
 

 A figura da mulher na arte Repentista tem ocupado, ao longo do tempo, espaços 

diversificados. De musa inspiradora, ao escárnio e maldizer; de objeto de amor à própria 

feitora da arte, estes têm sido os lugares ocupados pelas mulheres na literatura oral. 

 O poeta árabe Safwan Ben Idris, compôs no século XII o  belo poeta-cantiga, em tom 

de lamento, como  é característica da poesia árabe:  

 

     Cena de amor 

 

Que formosa é, e dizer que a formatura é apenas uma 

de suas qualidades! Não há feitiço no mundo foras daquele 

que existe nos seus movimentos! 

É uma lua tão bela, que se dissesse à lua “que 

pretendes ser” por certo haveria de dizer: “serei um de seus 

halos”. 

Quando a meia-lua do céu está diante dela, é vista 

como sua imagem, quando se olha no espelho. 

O luar pontua na página de seu rosto os nomes que 

escrevem nela os ricos de suas têmporas. 

Sai em sua companhia, quando a noite permite que se 

aproxime, sob meu pronto, o logo de meu alento ao fogo de 

suas faces acesas. 

Estreitei-a como estreita o avaro o seu tesouro, 

abarcando-a por todos os lados, e entrelacei-a com as 

cordas de meus braços porque é gazela cujas escapadas 

receio. 

Porém minha castidade recusou beijar sua boca, e o 

coração permaneceu dobrado sobre suas brasas. 
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Maravilha-te daquele que sente arder as entranhas e se 

queixa da sede, trazendo a água na garganta! 

 

 A análise a que procederemos pretende apenas identificar através dos textos poéticos, 

os papéis femininos e isso será feito de modo bastante rudimentar, já que não dispomos de 

material para a verificação de dados históricos e da atuação social da mulher nas sociedades 

que subscreveram o Repente, na Arábia-andaluzia, na França e Portugal. Hoje, é possível 

ver, no Nordeste brasileiro, a atuação da mulher na produção da arte repentista. 

 No poema de Ben Idris a devoção amorosa é dissimulada através das imagens 

poéticas, sempre referidas no gênero feminino, mas dispostos de forma a confundir o leitor-

ouvinte apressado e de, mesmo ao mais astuto, não precisar objetivamente, a presença da 

mulher. 

 Algumas metáforas remetem sutilmente à figura da mulher: formosa, formosura, lua, 

bela, dela, vista, estreitei-a, abarcando-a, entrelacei-a, cordas, gazela, as entranhas, a água, 

por fim. Apenas o ajuntamento dessas palavras já possuiriam ritmo, e sentido de um poema 

de amor dedicado a uma mulher. No entanto, o poeta-cantor parece querer mentir, ao tentar 

encaminhar o leitor para um suposto encontro da lua com a água, quando diz diretamente “é 

uma lua tão bela”, “quando a meia-lua do céu está diante dela” (da água?), ou ainda nos 

versos “maravilha-te daquele que sente ardor as entranhas e se queixa da sede trazendo a 

água na garganta”. 

 Imaginamos que uma exaltação pública da mulher fosse naquela época, coisa 

impraticável, ofensa, posto que a religião e as condições políticas delimitavam as práticas 

discursivas, artísticas. 

 As poesias eram cantadas nas ruas, nas praças, em alto som, o que exige do poeta-

cantador, grande habilidade no uso das metáforas para apontar significações. 

 Apesar de toda dissimulação e recursos estilísticos, Bem Idris não esconde a figura 

que o inspira a tão bela poesia: uma mulher. E uma mulher amada nos moldes do mundo 

árabe, com posse e ciúme, “uma gazela cujas escapadas receio”. 

 O mistério em torno da figura feminina já havia aparecido quase duzentos anos antes, 

na cantiga do poeta árabe Ben Hazm, feita em Córdoba, na Espanha, em 1050. 
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De que mundo sois? 

 

Pertenceis ao mundo dos anjos ou dos homens? 

Esclarecei-m’o, porque minha inteligência é incapaz de 

compreendê-lo. 

Vejo uma forma humana: porém, se aguço o 

entendimento, encontro ser um corpo que procede das altas 

esferas. 

Bendito seja o que ponderou a maneira de ser de 

suas criaturas, e fez que, por natureza, fósseis uma luz 

maravilhosa. 

Não há dúvida de que para mim sois um espírito 

puro, ligado a nós pela semelhança que envolve as almas. 

A única prova que confirma a nossa encarnação 

corporal e nos permite estabelecer analogias é que sois 

visível. 

Não fosse porque nossos olhos contemplam vosso 

ser, diríamos que éreis a sublime Razão-verdadeira. 

 

 A tradução desse poema compromete, como é de esperar, a poeticidade da cantiga, 

quase descaracterizada. É um efeito possível da tradução. Mesmo assim com o ritmo 

comprometido, a temática e o conteúdo são preservados. 

 O poeta por uma espécie de elogio a figura, provavelmente, de uma mulher, que se 

inicia suave, “vejo uma forma humana, porém se aguço o entendimento, encontro ser um 

corpo que procede das alturas” A imagem vai ganhando forma, “evoluindo” a adoração: 

“não  há dúvida de que para mim sois um espírito puro”... Por fim, o climax do poema: 

“diríamos que éreis a sublime Razão-verdadeira”. 

Hazm faz uma descrição da mulher, afastando-a do mundo real, mas alçando-lhe a 

posição de razão de ser do homem, “Uma luz maravilhosa” da qual só é possível retirar a 

definida imagem, porque é visível, material, palpável”, e isso diferencia a mulher dos anjos, 
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do divino. Para o poeta, é a mulher que faz o homem ser homem, ou seja, estar e ser de um 

mundo transcendental e racional. 

Noutros ambientes, onde a poesia-temática da mulher foi cultivada, ela, a mulher é 

alvo da dedicação amorosa em excesso, da paixão avassaladora. 

O poeta catalão, Guilherme de Capestanh, em1212, compôs essa bela canção32: 
 

Em pessamen me fai estar amours 

Cum poques far uma graja chanso  

Per la bella a cuy m’autrey e.m do, 

Que. m fez chauzir mest totas las gensors, 

E vol qu’ieu l’am lialmen ses enjan, 

Ab verai cor et ab tota ma cura;  

Si faz ieu si c’ades creys e melhura  

L’amor qu’ie. E port e doblan miey 

    (...) 

e pus tan va,  vostra valors  

qu el mon nom a tan bella ni tam pro, 

ja no velhatz qu e us serva en perdo; 

cum margers  es d one sa grans ricors 

mils deu gorda a selhs que servit l am,   

qu aisso,sapchatz, mou de gentil natura 

qu om renda mal segon la forfaitura  

e be per be ,dana ; als no  us deman 

    (...) 

Dompra, mercê valla. m vostra valors 

Ja nos quardetzs a vostre pretz tan gran, 

mas cum vos ai voluntat fina e pura, 

e cum mos cors s’africa e s’stura 

a vos servir, que d’aes mon ai talan 

    (...) 

                                                 
32 A língua do poema era falada na região da Catalunha nos séculos XI, XII, e XIII, conforme Sigismundo Sprina. A lírica Trovadoresca, 

ESUDA, 1996. 
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Tradução: 

 

(Amor me põe a imaginar como possa compor uma alegre canção para a bela dama a quem 

me ofereço e me entrego; fez com que eu a escolhesse entre as mais nobres, e quer que eu a 

ame lealmente, sem embuste, com coração. Sincero e com dedicação de todos os meus 

cuidados; e faço com que o amor que noutro porela cresça e de eleve, dobrando (em 

imensidade) o meu desejo. E porque o vosso valor, Senhora, é tão grande que não há no 

mundo dama tão bela e prezada, não queiras que eu vos sirva em vão; quanto maior é o 

poder de um homem, tanto maiores cuidados deve dispensar àqueles que o servem: pois 

sabei, Senhora, que os bem-nascidos (os que são por natureza gentis) pagam o mal com o 

mal, o bem com o bem; outra coisa não vos peço. Senhora, valha-me o vosso valor a 

correspondência |(a que aspiro); não olheis para o vosso grande prestigio, mas para o meu 

coração se esforça por servi-vos, de tal forma que noutra coisa não penso). 

 

Nesse poema de Guilherm de Capestannh, a mulher é digna de toda devoção do 

poeta, numa metáfora que representa a diferença social existente entre os dois amantes. Um 

dado relevante é que a dama corresponde ao amor do trovador, condição oposta ao serviço 

amoroso de Portugal e França medievais. 

O poeta-trovador tornou-se o protótipo da paixão trágica, como protagonista da 

lenda que se formou em torno de seus amores pela mulher do valente barão de Castel do 

Rossilhão, a Senhora Seremonda (ou Margarida) que votava ao trovador da Catalhunha um 

amor singular. Ciente da Vassalagem clandestina do pobre cantor, o altivo barão assassinou-

o, extraiu-lhe o coração que, preparado com todos os requintes da culinária, foi servido à 

mulher durante a refeição. O desfecho seria inevitável, para não fugir ao caráter tradicional 

desses episódios medievais; interrogada pelo marido sobre a excelência do prato (depois de 

haver-lhe revelado a procedência da caça), respondeu a mulher que nunca haveria de comer 

um prato mais deliciosos do que aquele, e apunhalou-se33. 

Comprometida ainda pela atmosfera romântica feudal, onde os conceitos 

fundamentais da arte amatória estão evidentes, a cantiga de Caspestanh aproxima-se do 

intimismo dos cantares galego-portugueses. Afora a extensão do poema e o impulso dos 

                                                 
33 Lenda do coração comido: The legenfd of the Eaten Heart, de J.E. Matzke in Modern Langreages notes, 
baltimore XXVI, 1911. 
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sentidos, tipicamente provençal, o trovador deriva para uma comparação de caráter 

episódico e sem significação literária (inicio da 3ª Estrofe). No mais, tudo condiz com as 

cantigas luso-galegas, a obsessiva congeminação amorosa, a declaração de que o amor é um 

cárcere e o amante, um prisioneiro, a figura da dama da nobreza, o retrato físico, vago, 

vaporoso, da mulher eleita.   

   De objeto do amor e musa inspiradora, a mulher passa a ser alvo do escárnio 

do poeta-cantador, machista e grosseiro, cujo talento não lhe suaviza a deselegância. A 

cantiga que segue pertence ao trovador João Garcia de Guilhade, e faz parte de uma 

coletânea de 15 cantigas de maldizer produzidas pelo poeta. 

 

Cantiga34 

 

Ai dona Fea! Foste-vos nunca louv’em meu trobar  

Mais ora quero fazer um cantar  

en que vos loarei toda via;  

e vedes como vos quero levar: 

dona fea, velha e sandia! 

 

Ai dona fea! Se Deus mi perdon! 

E pois  havedes tanto gran coraçon 

Que vos eu loe em esta razon,  

Vos quero já levar toda via; 

E vedes qual será a lançon: 

Dona fea, velha e sandia ! 

 

Dona fea, nunca vos eu loei 

Em meu trobar, pero muito trobei; 

mais ora já un bom cantar farei 

em que vos loarei toda via; 

e direi-vos como loarei: 

dona fea, velha e sandia! 

                                                 
34 Cancioneiro da Vaticana, n.º 1097; cancioneiro da biblioteca nacional, n.º 1399. Linguagem da época 
preservada e presente nos estudos de Osker nobiling, Erlangen, 1907. 
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O poema é uma cantiga de maldizer pois o trovador se dirige diretamente à mulher, 

à “dona fea, velha e sandia”. O conteúdo introdutório do poema já aponta para o preconceito 

em relação à mulher já madura, “fea”, que certamente estaria fora dos padrões físicos de 

beleza feminina da época. Também revela o principio de cultivo do belo na poesia, 

destronado pelo ingresso do belo romântico do século XVIII, que incluía o grosseiro, o rude, 

refazendo o próprio conceito do belo artístico. 

Também a estrutura do poema revela nitidamente o caráter popular desse tipo de 

cantiga, além de se arquitetarem segundo o esquema paralelístico, as cobras finalizam em 

estribilho. 

Outra vez pensando o conteúdo, é fácil imaginar outras causas da invectiva do trovador: 

com certeza, a mulher a que ele destina a sátira se julgava merecedora duma cantiga de 

amor, e, quem sabe, das “atenções” do poeta. Este, como resposta, observa as “leis do 

comedimento”, visto a solicitante possuir os defeitos que tornaram improcedente e ridícula 

sua pretensão “dona fea, velha e sandia”. 

Na zombaria altiva e superior e não menos infeliz e preconceituosa, coisas não 

cogitadas na época, e na perfeita concentração de notas satíricas que o trovador alcança 

realizar no estribilho, reside a vitalidade da cantiga, igualmente viva naquilo em que retrata 

uma situação social que persiste, ou seja, a duma “dona fea, velha e sandia” que anseia ser 

cortejada. Atente-se para o fato de que a sátira trovadoresca, sobretudo na vertente de 

maldizer, por circular em ambientes tabernários, somente por exceção apresentava a 

moderação de Guilharde: não raro acolhia as expressões mais chulas e licenciosas, que 

acaba amortecendo a carga poética e enaltece a relevância das cantigas como documento 

histórico e sociológico. É possível também imaginar a posição da mulher na trova medieval. 

A historia da literatura apresenta a figura de uma mulher, a jogralesa que acompanha os 

trovadores e jograis nas procissões, novenas, festas convencionais; nestas “cantorias” cabia-

lhe o papel de tocar pandeiro e dançar o que certamente condiz com a ousadia de uma 

mulher libertina, socialmente “desclassificada” pois uma “moça de família” não se prestaria 

a isso. 

Em todos esses séculos, aproximadamente 4, de que se tem noticia sobre o repente no 

Brasil, a atuação feminina é pouco relatada, fato que admitimos ser fruto da sociedade 

patriarcal em que vivemos, que tem omitido os papéis desempenhados pelas mulheres. 
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Hoje no nordeste brasileiro, é comum ver pelejas de pé-de-parede entre as mulheres, 

bem como nos grandes festivais, as mulheres entram em desafios com os homens e entre 

elas. 

Mocinha de Passira, Santinha Maurício, Severina Maria, Francisca Maria, Luzia 

Galdino, Neuma da Silva, Luzia dos anjos, Lucinha Saraiva, Angelina Ferreira, Mineirinha 

Ferreira, Maria da Soledade, Luzivam Martins, são algumas das poetizas que compõem a 

cena Repentista nordestina. Comumente são chamadas de violeiras, designação derivada da 

denominação de violeiros, os cantadores-repentistas, mas, há uma conotação diferente em 

relação às mulheres repentistas, como se elas ainda hoje fossem meras acompanhantes 

responsáveis pelo instrumental das cantorias, ou seja, tocadoras de viola. 

Na verdade, a maioria delas já participa dos grandes eventos e têm lutado para que essa 

participação seja ampliada, para que a prática do repente seja democrática, fruto que é de 

uma cultura de resistência artística tipicamente popular do nordeste, cujo povo sabe muito 

bem, o que é discriminação. 

Então que seja a arte Repentista uma arte democrática, nivelada pela quantidade 

literária das obras, e não sectária, nivelada pela força do gênero, pela batalha sexista.  
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Nesse território poético reconhecido patriarcal, masculino, a participação das 

mulheres foi, por muito tempo, omitida. Mas há hoje muitas fontes que acusam uma 

participação feminina bastante intensa. 

 

 No século XIX, uma ousada cantadora chamada Maria do Riachão, desafiava os 

homens em cantorias de pé-de-parede. Era conhecida pelo “ar de macho” que trazia consigo, 

apensar de formosa e sedutora. Muitos homens se atreveram a desafiá-la, na tentativa de 

conquistar-lhe o coração, pois que a poetisa dizia ser o seu coração daquele que a vencesse  

(LUYTEN, 1981). 

 

 Num desafio entre Maria do Riachão e o cantador João Serrador, o clima de 

competição é acirrado, e envolve conquista amorosa e recusa. 

 

Serrador: Ma/ria/ Che/gou a/ ho/ra 

  É/ bem/ bo/a a o/ca/si/ão/ 
  Vem/ co/mi/go/, va/mos/ em/bo/ra 

  Ma/ria/ do/ Ri/a/chão/ 
 

Maria:  O/lha/ bem/ pra/ mi/nha/ ca/ra 

  E/ vol/ta/ lo/go/ pra/ trás/ 

  A/qui/ ne/go/ ru/im/ não/ pá/ra 

  Pen/sa/ bem/ no/ que/ tu/ “faz”/ 

 

Serrador: O/ que eu/ di/go, “a/rre/pi/to” 

  Por/que/ nas/ci/ bra/si/lei/ro 

  Vo/cê/ não es/cu/tou o/ gri/to 

  Que/ deu/ “seu”/ Pe/dro/ pri/mei/ro 
 

Maria:  Eu/ que/ro/ mui/to/ res/pei/to 

  Es/cu/ta/ bem/, can/ta/dor/... 

  Vo/cê/ can/ta/ sem/ jei/to 
  Pra/ ter/ na/ vi/da um/ a/mor! 

 

Serrado:  Eu/ sei/ que/ quem/ cor/re/ can/sa 
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   Mas/ eu/ gos/to/ de/ cor/rer/ 

   Ma/ria eu/ ten/nho a es/pe/ran/ça 

   Que/ tu/ vais/ me per/ten/cer! 
 

Maria:   Pra/ bem/ lon/ge/ tua/ pra/ga 

   Pra/ bem/ lon/ge a/ mal/di/ção/ 

   Nem/ mes/mo/ que/ vo/cê/ tra/ga 
   O/ mun/do in/tei/ro/ na/ mão/. 

 

Serrador:  Quem/ co/nhe/ce a/ mi/nhá/ fa/ma 

   Po/de/ me/ dá u/ma o/pi/ni/ão/ 

   Meu/ co/ra/ção/ quan/do a/ma 

   É/ pior/ do/ que um/ vul/cão/. 

 

Maria:   Tu/do o/ que/ vo/cê/ pen/sa 

   E/ra/ bom/ mas/ a/ca/bou/ 

   Com/ o/ gri/to/ da in/de/pen/dên/cia 

   A/ coi/sa/ to/da/ mu/dou/. 

 

Serrador:   Pra/ mu/dar/-se/ mi/nhá/ vi/da 

   Tem/ que/ ha/ver/ mui/to/ tra/ba/lho 
   Eu/ não/ sou a/ve/ per/di/da 

   Que an/da/ de/ ga/lho em/ ga/lho 

 

Maria:   A/ su/a/ vi/da/, seu/ mo/ço 

   De/ sa/ber/ eu/ não/ pre/ci/so 

   Não/ fa/ça/ tan/to al/vo/ro/ço 

   É/ me/lhor/ to/mar/ ju/í/zo. 

 

Serrador:  O/ meu/ ju/í/zo,/ Ma/ria/ 
   Se/ tu a/chas/ que eu/ per/di/ 

   Foi/ por/ cau/sa/ da a/le/gria/ 

   Que eu/ ti/ve/ quan/do/ te/ vi/. 
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Maria:   Pios/ en/tão/ te/nha/ cer/te/za 

   Que/ vai/ mor/rer/ de a/go/nia/ 

   Pra/ mim/ a/ tua/ tris/te/za 
   É/ mi/nha/ gran/de a/le/gria/. 

 

Serrador:  Eu/ sei/ que/ da/ vos/sa/ bo/ca 
   Não/ sei o/ que/ vo/cê/ sen/te 

   Con/fes/sa/ lo/go,/ “ca/bo/ca” 

   Bo/ca/ chei/ro/sa/ não/ men/te. 

 

Maria:   Eu/ já/ dis/se/ du/ma/ fei/ta 

   Que/ não/ sa/bia/ men/tir/ 

   Te/nho a/ ca/be/ça/ per/fei/ta 

   De/ na/da/ nun/ca es/que/ci/. 

 

Serrador:  Eu/ tam/bem/ tu/do/ me a/lem/bro 

   Não a/pren/di a es/que/cer/ 

   Foi/ pe/lo/ fim/ de/ de/zem/bro 
   Que eu/ me/ per/di/ por/ vo/cê/ 

 

Maria:   Se/ vo/cê/ fi/cou/ per/di/do 

   É/ por/que/ nin/guém/ te/ quer/ 

   A/go/ra/ to/me/ sen/ti/do: 

   Não/ se/ me/ta/ com/ mu/lher/! 

 

Serrador:  Com/ ho/mem/ é/ que/ não/ me/ me/to 

   Por/que eu/ sou/ ho/mem/ tam/bém/ 

   Pre/fi/ro/ vi/rar/ gra/ve/to 

   Mas/ hei/ de/ ser/ o/ teu/ bem/. 

 

Maria:   Seu/ ca/ra/ de o/ran/go/ tan/go 

   Vai/ pu/xar/ car/ro/ de/ bois/ 
   Da/qui a/ pou/co eu/ me/ zan/go 

   E/ tu/ te/ quei/xas/ de/pois/. 
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Serrador:  Seu/ ca/ra/ de/ qual/quer/ bi/cho 

   Vo/cê/ po/de/ me/ xin/gar/ 

   Mas/ que/ro/ ter/ meu/ ca/pri/cho 

   Ma/ria/ vou/ te/ bei/jar/. 

 

Maria:   Por/ cau/sa/ de/ teu/ ca/pri/cho 

   Vai/ re/ce/ber/ a/ li/ção/ 

   A/pe/sar/ de/ tu/ “ser”/ li/xo 

   Vou/ te/ me/ter/ a/ mão/. 

 

Serrador:  Tu/ tens/ sangue/ de / ser/pen/te 

   Mas/ is/so/ não/ fi/ca a/ssim/... 

   O/ dia/bo é/ meu/ pa/ren/te 
   E/ vai/ se/ vin/gar/ por/ mim./ 

 

Maria:   Mi/nhá ca/be/ça/ não/ ne/ga. 

   Vai/-te em/bo/ra/ can/ta/dor/... 

   En/quan/to eu/ não/ ficar/ ce/ga 

   Hei/ de/ ver/ bem/ o a/mor!/ 
 

 Os dois cantadores não seguem muito à risca, as regras da metrificação. As quadras 

possuem versos quase sempre de métrica irregular. São versos de 6, 7, 8 sílabas, mas sempre 

com possibilidade de fusão de sons, como nos versos “mas is/so /não/ fi/ca as/sim; “com 

ho/mem/ é/ que/ não/ me/ me/to”. O primeiro verso, de 7 sílabas poéticas, pode, com a fusão 

imprópria de “mas + is”, tornar-se em 6 sílabas poéticas; o segundo verso de 8 sílabas, pode 

com o mesmo processo de fusão “com + ho”, tornar-se em 7 sílabas. A intenção, cremos era 

pelos versos de sete sílabas praticados comumente, na época. 

 Essa irregularidade é compensada pela disposição rímica constante. O esquema 
rímico de todas as quadras é ER = ABAB, com rimas requintadas, toantes, como nos pares 
tango / zango; bois / depois; capricho / lixo; lição / mão; serpente / parente; assim / mim, e 
outros mais que compõem o tecido rímico do texto. 
 No tocante à idéia, a comunicação temática, reforça o duelo amoroso, com recusa da 

mulher, como nos moldes medievais e vem em forma do gênero peleja, que é em si mesma o 

confronto entre um homem e uma mulher, Maria do Riachão e João Serrador. 
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 Os dois desafiantes expõem claramente as razões de suas propostas. Ele, Serrador, 

sabia da notícia de que Maria entregaria o coração a quem com ela pelejando, saísse, 

vitorioso. Uma atualização da lenda do “valente que salva a donzela”, prática supostamente 

de cavaleiros medievais, guerreiros de tempos remotos, e que é bastante cantada por poetas 

repentistas. 

 Maria do Riachão, tinha, na verdade, apesar de muito bela, traços de masculinidade, 

fruto talvez, da visão preconceituosa vigente no século XIX, que via a “ousadia” e valentia, 

como  características do sexo masculino. 

 Hoje, as cantadoras desfrutam de “melhor” conceito junto ao meio artístico do qual 

fazem parte. Cantadores, depois de muita hesitação, relacionam-se, com respeito mútuo, 

com suas parceiras e adversários mulheres. 

 Mas o público ainda discrimina a produção repentista das mulheres, fato devido a 

prática machista, conservadora, do Repente nordestino, reflexo de uma sociedade patriarcal. 

Pesquisas, no entanto, revelam vasta produção de poesias de improviso feitas por mulheres 

nesses 4 últimos séculos. A esse respeito, considerar os estudo de Maria Ignez Ayala, 

Magda Renaldi Tocalino e Vilma Martins Mendonça. 

 Cantadoras reconhecidas como Maria Soledade e Minervina Ferreira romperam as 

barreiras do preconceito e “atuam” no cenário poético do Repente com leveza. Nos 

congressos, onde comumente a maioria dos participantes é do sexo masculino, elas 

“invadem” os palcos com talento e desenvoltura. 

 Pertencem a Soledade os versos contidos na coletânea O melhor do Repente 

Nordestino, onde caracteriza o desempenho da mulher nos dias atuais: 

 

A mulher hoje em dia joga bola 

No esporte garante seu talento 

Ocupando melhor o seu espaço 

Mostrando melhor conhecimento 

É guerreira fiel do improviso 

Sustentáculo maior do movimento. 

 

Minervina Ferreira também é porta-voz das mulheres repentistas: 

 

Não devemos parar nenhum momento 
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Nossa luta é contínua e progressista 

Precisamos de apoio e de espaço 

Para que nossa árvore seja vista 

Como fonte da força da expressão 

Da mulher nordestina e repentista. 

 

 A conclamação à participação das mulheres nessa modalidade artística é comumente 

mote das pelejas e desafios. O número de participantes tem aumentado significativamente 

nos últimos 5 anos. Há, segundo pesquisas publicados no Estado da Paraíba, em junho de 

2003, um crescimento de 35% na participação efetiva das mulheres no repente, contra 40% 

do número de participações masculinas. Isso significa muito se pensarmos que há 10 anos, 

apenas 8% dos cantadores repentistas eram mulheres. 

 Alguns temas identificam o Repente feminino, mesmo não sendo exclusivos dele. A 

infância, a terra natal, as agruras da vida no campo, são constantemente referidas pelas 

mulheres cantadoras. 

 

 Soledade e Minervina empreendem os seguintes versos, em oitavas: 

  

 Soledade: 

 A minha velha guarida 

 O tempo danificou 

 Por lembrança só deixou 

 Uma parede perdida 

 A madeira apodrecida 

 Uma janela quebrada 

 Um cambito e uma enxada 

 Que o tempo não desonera. 

 Foi triste olhar a tapera 

Da minha antiga morada. 

 

Minervina: 

Fui ver minha antiga casa 

Onde nasci e cresci 
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Quando seu estado vi 

Quase a tristeza me arrasa 

Lágrimas quentes como brasa 

Derramei angustiada  

Pois quando a dor é pesada 

Na alma abre cratera 

Foi triste olhar a tapera 

Da minha antiga morada 

 

Soledade: 

Vi o antigo pilão 

Que mamãe pilou café 

Inda resistia em pé 

Junto ao pé de açafrão 

Um pedaço do gibão 

Do tempo da vaquejada 

Uma corrente quebrada 

Do velho cachorro fera. 

 Foi triste olhar a tapera 

 Da minha antiga morada. 

 

 Minervina: 

 Entre os escombros se via 

 O vai-e-vem dos insetos 

 Dos antigos objetos 

 Só fragmentos havia 
 Teia de aranha encobria 

 Uma foto desbotada 

 Por estar muito estragada 

 Não deu pra ver de quem era 

 Foi triste olhar a tapera 

 Da minha antiga morada. 

    (...) 
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 As recordações da infância são referidas nos poemas das duas cantadoras, já que 

surgem a partir da deixa, leixa pren, foi triste olhar a tapera/ da minha infância querida. 

Não são meras descrições memorialistas, servem para identificar e revelar a própria história 

social das mulheres pobres dos sertões afora: tapera remete á imagem dos casebres tão 

comuns nas áreas rurais. É designação própria para casebre, lugar de onde comumente vem 

a cantadora. É possível imaginar a situação física do lugar, nos versos da 1ª estrofe “uma 

parede perdida / a madeira apodrecida / uma janela quebrada”. 

 Os recursos metafóricos reforçam a comunicação do poema e delineiam a linguagem 

poética do texto: “Lágrimas quentes como brasa / dor pesada/ na alma abre cratera”. Esses 

versos são reflexos da sensibilidade da poetisa e sensibilizarão seus prováveis ouvintes, que 

por eles, conhecerão o estado social e ficcional da narrativa poética. 

 A metrificação é irregular, mas não compromete o ritmo, que é valorizado pela 

disposição das rimas e das retomadas que as poetisas fazem, da deixa. Os esquemas rímicos 

funcionam no modelo padrão das oitavas repentistas: ABBAACCDDC, como revelam os 

pares casa / arrasa / brasa = ; cresci / vi = B; angustiada / pesada / morada = C; cratera / 

tapera = D. As demais estrofes e versos repetem o padrão rímico, que acessível à memória, 

facilitam a sonoridade, o ritmo e valorizam a cantiga. Além disso, o último verso (a 8ª linha) 

é retomado sempre em concordância com o primeiro verso da deixa, como nos pares cratera 

/ tapera; fera / tapera; era / tapera. 

 

 É comum ver e ouvir cantadora entoarem versos de excelente qualidade poética e 

temática, o que significa reconhecer que o talento feminino é sempre ladeado ao masculino, 

pois que o gênero não confere o talento, mas sim, o talento é sempre uma “disposição” 

humana. 
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 O Repente nordestino é a afirmação cabal da vitalidade da poesia oral, não é apenas, 

como comumente é considerado, raiz da nossa cultura, mas é arte, e é uma arte madura, 

árvore e frutos, que hoje mais viva do que nunca, move-se a cantar em poesia, histórias e 

narrativas distantes, aventuras “d’outros reinos”, mas também acontecimentos de um reino 

de hoje, o nordeste, sua gente, sua realidade social, seus tipos humanos, suas crenças e 

mitos, o amor. 

 As funções dessa modalidade artística são inumeráveis, pois à poesia não cabem 

“papéis”, já que os seus efeitos são os mais imprevisíveis e íntimos possíveis, podendo fazer 

simplesmente chorar ou sorrir, mas também podendo provocar inundações na alma, 

revoluções no mundo. Então não vejamos nessa poesia apenas a atividade do lazer, o lúdico, 

mas muito mais que isso, vejamos a atividade catártica, de resolução; os ensinamentos de 

princípios morais, religiosos, éticos, a comunicabilidade entre as gerações, a atualização do 

antigo, a construção do novo; a conexão entre regiões rurais e urbanas, a denúncia política, o 

grito de resistência; o fazer-poético, as técnicas e métodos mais intuitivos do que metódicos, 

de tão rara beleza; a profusão do belo gênero literário que se multiplica para melhor dizer, 

em formas, ritmos e motes diversos. 

 A arte repentista é vinculada em sua origem, aos cantos muçulmanos e se constitui 

em eixo temático de nossa pesquisa. Foi trazida até os cantões nordestinos por mãos dos 

colonizadores europeus, que estiveram sob dominação dos árabes por 800 anos. 

Historiadores e viajantes que estiveram no nordeste brasileiro nos séculos XVI e XVII 

referem em seus relatos, a presença de cantores repentistas pelas matas nordestinas. 

Denunciam serem improvisadas as cantigas e seus praticantes, “selvagens”, mas reconhecem 

a beleza poética dos seus cantos. 

 Muitas características da poesia árabe permanecem vivas, cultivadas no nordeste, 

conforme verificamos nos cotejamentos de textos que fizemos. O cantar d’amor é um dos 

traços relevantes dessa relação, apesar de ter adquirido conotações das práticas e relações 

sociais, posto que é reflexo de um mundo exterior. A técnica ou hábito de improvisar é outra 

herança árabe que os repentistas nordestinos utilizam como principal artifício poético, 

prática que “diferencia” o repente das outras modalidades artísticas. 

 Também a integração artista-público é nessa pesquisa analisada, donde concluímos 

ser esta uma relação exclusiva do repente, em que o público interfere na elaboração das 
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cantigas, chegando a participar delas com a oferta de motivos ou motes, e ainda como 

elemento mediador-julgador de poetas desafiantes e da qualidade dos “trabalhos”. 

 Finalmente, a resistência e o fortalecimento da arte repentista em ambientes 

“inóspitos”, de preconceitos academicistas e de cultura eletrônica são os propósitos finais 

desse trabalho. O traslado das pelejas rurais para os festivais metropolitanos, a voz dos 

poetas cantadores gravada em compactos discos, a prática do repente por mulheres e o 

ingresso no campo de pesquisa acadêmica são ações que valorizam a poesia oral, ao 

contrário do que muitos anunciam, que essa arte não subsistiria ao universo moderno.
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