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PoEsia Pau Bras�L

Paulo Prado

a poesia “pau brasil” é o ovo de Colombo — esse ovo, como 
dizia um inventor meu amigo, em que ninguém acreditava e aca-
bou enriquecendo o genovês. Oswald de Andrade, numa viagem a 
Paris, do alto de um atelier da Place Clichy — umbigo do mundo 
— descobriu, deslumbrado, a sua própria terra. A volta à pátria 
confirmou, no encantamento das descobertas manuelinas, a revela-
ção surpreendente de que o Brasil existia. Esse fato, de que alguns já 
desconfiavam, abriu seus olhos à visão radiosa de um mundo novo, 
inexplorado e misterioso. Estava criada a poesia “Pau Brasil”.

Já tardava essa tentativa de renovar os modos de expressão 
e fontes inspiradoras do sentimento poético brasileiro, há mais 
de um século soterrado sob o peso livresco das ideias de impor-
tação. Um dos aspectos curiosos da vida intelectual do Brasil é 
esse da literatura propriamente dita, ter evoluído acompanhando 
de longe os grandes movimentos da arte e do pensamento euro-
peus, enquanto a poesia se imobilizou no tomismo dos modelos 
clássicos e românticos, repetindo com enfadonha monotonia, as 
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mesmas rimas, metáforas, ritmos e alegorias. Veio-lhe sobretu-
do o retardo no crescimento do mal romântico que, ao nascer da 
nossa nacionalidade, infeccionou tão profundamente a tudo e a 
todos. Com a partida para fora da colônia do lenço de alcobaça e 
da caixa de rapé de d. João vi, emigraram por largo tempo deste 
país o bom senso terra a terra e a visão clara e burguesa das coi-
sas e dos homens.

Em política o chamado “grito do Ipiranga” inaugurou a defor-
mação da realidade de que ainda não nos libertamos e nos faz vi-
ver num como sonho de que só nos acordará alguma catástrofe 
benfeitora. Em literatura, nenhuma outra influência poderia ser 
mais deletéria para o espírito nacional. Desde o aparecimento dos 
Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, que os 
nossos poetas e escritores, até os claros dias de hoje, têm bebi-
do inspirações no crânio humano cheio de bourgogne com que se 
embebedava Child Harold nas orgias de Newstead. O lirismo puro, 
simples e ingênuo, como um canto de pássaro, só o exprimiram 
talvez dois poetas quase desprezados — um, Casimiro de Abreu, 
relegado à admiração das melindrosas provincianas e caixeiros 
apaixonados; outro, Catulo Cearense, trovador sertanejo, que a 
mania literária já envenenou. Foram esses, melancólicos, desa-
linhados e sinceros, os dois únicos intérpretes do ritmo profundo 
e íntimo da Raça, como Ronsard e Musset na França, Moeriken 
e Uhland na Alemanha, Chaucer e Burns na Inglaterra, e Whit-
man nos Estados Unidos. Os outros são lusitanos, franceses, es-
panhóis, ingleses e alemães, versificando numa língua estranha 
que é o português de Portugal, esbanjando talento e mesmo gênio 
num desperdício lamentável e nacional.

O verso clássico “Sur des pensers nouveaux, faisons des vers 
antiques ” está também errado. Não só mudaram as ideias ins-
piradoras da poesia, como também os moldes em que ela se en-
cerra. Encaixar na rigidez de um soneto todo o baralhamento da 
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vida moderna é absurdo e ridículo. Descrever com palavras labo-
riosamente extraídas dos clássicos portugueses e desentranhadas 
dos velhos dicionários, o pluralismo cinemático de nossa época, 
é um anacronismo chocante, como se encontrássemos num Ford 
um tricórnio sobre uma cabeça empoada, ou num torpedo a alta 
gravata de um dândi do tempo de Brummel. Outros tempos, outros 
poetas, outros versos. Como Nietzsche, todos exigimos que nos 
cantem um canto novo.

A poesia “Pau Brasil” é, entre nós, o primeiro esforço orga-
nizado para a libertação do verso brasileiro. Na mocidade culta 
e ardente de nossos dias, já outros iniciaram, com escândalo e 
sucesso, a campanha de liberdade e de arte pura e viva, que é a 
condição indispensável para a existência de uma literatura nacio-
nal. Um período de construção criadora sucede agora às lutas da 
época de destruição revolucionária, das “palavras em liberdade”. 
Nessa evolução e com os característicos de suas individualidades, 
destacam-se os nomes já consagrados de Ronald de Carvalho, 
Mário de Andrade e Guilherme de Almeida, não falando nos rapa-
zes do grupo paulista, modesto e heroico.

O manifesto de Oswald, porém, dizendo ao público o que mui-
tos aqui sabem e praticam, tem o mérito de dar uma disciplina 
às tentativas esparsas e hesitantes. Poesia “Pau Brasil”. Designa-
ção pitoresca, incisiva e caricatural, como foi a do confetismo e 
fauvismo para os neoimpressionistas da pintura, ou a do cubismo 
nestes últimos quinze anos. É um epíteto que nasce com todas as 
promessas de viabilidade.

A mais bela inspiração e a mais fecunda encontra a poesia “Pau 
Brasil” na afirmação desse nacionalismo que deve romper os laços 
que nos amarram desde o nascimento à velha Europa, decadente 
e esgotada. Em nossa história já uma vez surgiu esse sentimento 
agressivo, nos tempos turbados da revolução de 93, quando “Pau 
Brasil” era o jacobinismo dos Tiradentes de Floriano. Sejamos 
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agora de novo, no cumprimento de uma missão étnica e proteto-
ra, jacobinamente brasileiros. Libertemo-nos das influências ne-
fastas das velhas civilizações em decadência. Do novo movimento 
deve surgir, fixada, a nova língua brasileira, que será como esse 
“Amerenglish” que citava o Times referindo-se aos Estados Uni-
dos. Será a reabilitação do nosso falar cotidiano, sermo plebeius 
que o pedantismo dos gramáticos tem querido eliminar da língua 
escrita.

Esperemos também que a poesia “Pau Brasil” extermine de vez 
um dos grandes males da raça — o mal da eloquência balofa e 
roçagante. Nesta época apressada de rápidas realizações a ten-
dência é toda para a expressão rude e nua da sensação e do senti-
mento, numa sinceridade total e sintética.

Le poète japonais

Essuie son couteau:

Cette fois l’éloquence est morte

diz o haikai japonês, na sua concisão lapidar. Grande dia esse para 
as letras brasileiras. Obter, em comprimidos, minutos de poesia. 
Interromper o balanço das belas frases sonoras e ocas, melopeia 
que nos aproxima, na sua primitividade, do canto erótico dos pás-
saros e dos insetos. Fugir também do dinamismo retumbante das 
modas em atraso que aqui aportam, como o futurismo italiano, 
doze anos depois do seu aparecimento, decrépitas e tresandando a 
naftalina. Nada mais nocivo para a livre expansão do pensamento 
meramente nacional do que a importação, como novidade, dessas 
fórmulas exóticas, que envelhecem e murcham num abrir e fe-
char de olhos, nos cafés literários e nos cabarés de Paris, Roma ou 
Berlim. Deus nos livre desse esnobismo rastacuérico, de todos os 
“ismos” parasitas das ideias novas, e sobretudo das duas inimigas 
do verdadeiro sentimento poético — a Literatura e a Filosofia.  
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A nova poesia não será nem pintura, nem escultura, nem roman-
ce. Simplesmente poesia com P grande, brotando do solo natal, 
inconscientemente. Como uma planta.

O manifesto que Oswald de Andrade publica encontrará nos que 
leem (essa ínfima minoria) escárnio, indignação e mais que tudo 
— incompreensão. Nada mais natural e mais razoável: está certo. 
O grupo que se opõe a qualquer ideia nova, a qualquer mudança no 
ramerrão das opiniões correntes é sempre o mesmo: é o que vaiou 
o Hernani de Victor Hugo, o que condenou nos tribunais Flaubert e 
Baudelaire, é o que pateou Wagner, escarneceu de Mallarmé e inju-
riou Rimbaud. Foi esse espírito retrógrado que fechou o Salon ofi-
cial aos quadros de Cézanne, para o qual Millerand pede hoje as 
honras do Panthéon; foi inspirado por ele que se recusou uma pra-
ça de Paris para o Balzac de Rodin. É o grupo dos novos-ricos da 
Arte, dos empregados públicos da literatura, Acadêmicos de fardão, 
Gênios das províncias, Poetas do Diário Oficial. Esses defendem as 
suas posições, pertencem à maçonaria da Camaradagem, mais fe-
chada que a da política; agarram-se às tábuas desconjuntadas 
das suas reputações: são os bonzos dos templos consagrados, os 
santos das capelinhas literárias. Outros, são a massa gregária dos 
que não compreendem, na inocência da sua curteza, ou no afas-
tamento forçado das coisas do espírito. Destes falava Rémy de 
Gourmont quando se referia a “ceux qui ne comprennent pas”. Dei-
xemo-los em paz, no seu contentamento obtuso de pedra bruta, ou 
de muro de taipa, inabalável e empoeirado.

Para o glu-glu desses perus de roda, só há duas respostas: ou a 
alegre combatividade dos moços, a verve dos entusiasmos triun-
fantes, ou para o ceticismo e o aquoibonismo dos já descrentes e 
cansados, o refúgio de que falava o mesmo Gourmont, no Silêncio 
das Torres (das Torres de marfim, como se dizia).

Maio, 1924



por ocasião da
descoberta do Brasil*

* Na edição de 1925 [Pau Brasil], a frase iniciava-se com a dedicatória “A Blaise Cendrars”, suprimida 
na edição de 1945 [Poesias Reunidas O. Andrade ]. (H. C.)
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escapulário

No Pão de Açúcar
De Cada Dia
Dai-nos Senhor
A Poesia
De Cada Dia
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falação

O Cabralismo. A civilização dos donatários. A Querência e a Ex-
portação.

O Carnaval. O Sertão e a Favela. Pau Brasil. Bárbaro e nosso.

A formação étnica rica. A riqueza vegetal. O minério. A cozi-
nha. O vatapá, o ouro e a dança.

Toda a história da Penetração e a história comercial da Amé-
rica. Pau Brasil.

Contra a fatalidade do primeiro branco aportado e dominan-
do diplomaticamente as selvas selvagens. Citando Virgílio para os 
tupiniquins. O bacharel.

País de dores anônimas. De doutores anônimos. Sociedade de 
náufragos eruditos.

Donde a nunca exportação de poesia. A poesia emaranhada na 
cultura. Nos cipós das metrificações.

Século vinte. Um estouro nos aprendimentos. Os homens que 
sabiam tudo se deformaram como babéis de borracha. Rebenta-
ram de enciclopedismo.

A poesia para os poetas. Alegria da ignorância que descobre. 
Pedr’Álvares.

Uma sugestão de Blaise Cendrars: — Tendes as locomotivas 
cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo 
em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta 
ao vosso destino.



25

Contra o gabinetismo, a palmilhação dos climas.
A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e neológica. 

A contribuição milionária de todos os erros.

Passara-se do naturalismo à pirogravura doméstica e à kodak 
excursionista.

Todas as meninas prendadas. Virtuoses de piano de manivela.
As procissões saíram do bojo das fábricas.
Foi preciso desmanchar. A deformação através do impressio-

nismo e do símbolo. O lirismo em folha. A apresentação dos ma-
teriais.

A coincidência da primeira construção brasileira no movimen-
to de reconstrução geral. Poesia Pau Brasil.

Contra a argúcia naturalista, a síntese. Contra a cópia, a in-
venção e a surpresa.

Uma perspectiva de outra ordem que a visual. O correspon-
dente ao milagre físico em arte. Estrelas fechadas nos negativos 
fotográficos.

E a sábia preguiça solar. A reza. A energia silenciosa. A hospi-
talidade.

Bárbaros, pitorescos e crédulos. Pau Brasil. A floresta e a esco-
la. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau Brasil.


