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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma breve passagem pela biografia e pela obra do poeta Gonçalves 

Dias, com ênfase nos textos em que trata do exílio, analisando-os à luz de estudos sobre 

o Exílio e dos Estudos Póscoloniais. Investiga-se a maneira como os sucessivos exílios a 

que foi submetido o poeta afetaram a sua forma de perceber e de atribuir valores aos 

lugares. Verifica-se como, nas representações do nacional em Gonçalves Dias, 

construídas a partir do duplo olhar do exilado, materializam-se conflitos de identidade, 

cruzando-se olhares do colonizado e do colonizador num amálgama de que era 

testemunha viva a própria pessoa do poeta. 

 

Palavras-chave: Exílio; Identidade; Representação; Nacionalismo. 
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Abstract 

 

This essay proposes a brief reading of the poet Gonçalves Dias’ biography and work, 

focusing on the texts in which he talks about the exile, in the light of Exile studies and 

Postcolonial Studies. It inquires how the successive exiles the poet came through affected 

his way of perceiving and attributing value to places. It verifies how, in the 

representations of the national in Gonçalves Dias’ writing, built from the double 

perspective of the exile, identity conflicts are materialized, crossing the colonized and the 

colonizer views in a mix of which he was a witness himself. 

 

Keywords: Exile; Identity; Representation; Nationalism. 
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“a interação entre nacionalismo e exílio é como a 

dialética hegeliana do senhor e do escravo, opostos 

que informam e constituem um ao outro.”  

    Edward Said 
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Introdução 

 

 À primeira vista, pode parecer um tanto óbvio invocar aspectos do exílio e do 

nacionalismo em relação a um autor romântico, uma vez que estes eram dois dos grandes 

temas do próprio movimento; no caso de Gonçalves Dias, consagrado por sua “Canção 

do Exílio” e por sua poesia americana, mais simples ainda. No entanto, a questão tem seu 

interesse renovado a partir do momento em que se enfocam pormenores dantes 

esquecidos, menosprezados ou rasurados na obra do poeta brasileiro; detalhes esses em 

estreita relação com reflexões recentes sobre o efeito do colonialismo na produção 

literária. Na obra gonçalvina, fundem-se ideologias do Romantismo e do colonialismo, 

nas quais o papel catalisador da experiência exílica merece uma atenção especial. Acresce 

ainda o fato de o poeta estar profundamente ligado, de forma pessoal, com o momento da 

independência política do Brasil e com ambas as nacionalidades envolvidas (brasileira e 

portuguesa). 

 Sendo assim, a revisitação da obra de Gonçalves Dias pode oferecer bases 

importantes para a compreensão do surgimento das formas de expressão e dos símbolos 

reconhecidamente nacionais no Brasil recém-independente de Portugal. Para tanto, 

parece útil identificar as relações interculturais vivenciadas pelo poeta: as suas leituras, 

as suas amizades, a sua formação intelectual, em meio a tantas viagens; sem negligenciar 

as relações de poder envolvidas nem encarar as influências de outros autores como algo 

negativo, ignorando-as. A elucidação dos vários textos que formaram o pensamento e a 

obra de Gonçalves Dias, à luz de conceitos desenvolvidos pelos chamados Estudos 

Póscoloniais, revela aspectos importantes das representações constitutivas das 

identidades nacionais e das relações interculturais, questões estas tão prementes nos dias 

de hoje. 

 Dessa forma, o presente estudo abordará, primeiramente, as sucessivas 

experiências de exílio por que passou o poeta ao longo de sua vida, entre o Maranhão, o 

Rio de Janeiro e a Europa, analisando-se os valores atribuídos aos lugares em relação com 

as circunstâncias socioculturais, bem como os contatos interpessoais que se foram 

estabelecendo nesses empreendimentos. Em seguida, o foco recairá sobre a bagagem 

literária de Gonçalves Dias, verificando-se, tanto quanto possível, o tratamento do exílio 

enquanto tema literário e das representações do “Novo Mundo” em alguns dos autores 

que ele terá lido – tanto de poesia e de prosa ficcional quanto de literatura de viagens. Em 
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posse desses dados, será possível então analisar mais detidamente a produção literária 

gonçalvina propriamente dita, com ênfase no indianismo e na natureza representados em 

suas poesias e nas ideias presentes em seus textos em prosa, embasados pelos seus 

próprios estudos de etnografia, história, filologia e línguas. O intuito é observar a 

complexidade da construção da identidade nacional, tanto no âmbito pessoal como no 

coletivo, manifesta na constante ambivalência na relação entre os sujeitos colonizados e 

o discurso colonial (e vice-versa). 

 Vale ressaltar que não se trata aqui da utilização da biografia do autor para explicar 

a sua obra, segundo o paradigma biografista-historicista, mas sim de uma leitura atenta à 

importância política da biografia na constituição de um discurso (cf. Bhabha, 2007); neste 

caso, o discurso do exílio e do nacionalismo em Gonçalves Dias naquilo que deixou 

registrado de sua construção identitária. Para além do caráter tendencialmente 

autobiográfico da própria literatura romântica, o que importa aqui verificar são as tensões 

decorrentes da origem social do poeta e do seu papel no nacionalismo cultural brasileiro. 
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1 Um poeta exilado e suas representações de nação 

 

 Este capítulo destinar-se-á à descrição e à análise das experiências de migração 

do poeta Gonçalves Dias, o que inclui grande parte do seu percurso de vida. No entanto, 

é preciso atentar para o fato de que muitos já se dedicaram, com muito mais pesquisa, 

detalhamento e espaço, à tarefa de contar a biografia do poeta caxiense. Desta forma, o 

que aqui se pretende é observar apenas os fatos que tenham relação com suas migrações 

e com os efeitos provocados na sua criação literária. Qualquer detalhe omitido poderá ser 

consultado nos excelentes trabalhos de Pereira (1943), Bandeira (1952), Moraes (1998), 

dentre outros indicados nas referências. 

Faz-se necessário, antes de se iniciar esta análise, precisar o sentido em que se 

empregam certos termos; não só em prol do rigor do estudo, mas também por se tratar 

aqui de palavras facilmente tidas como sinônimos, cujas nuances variam de uma língua 

para a outra e até dentro de uma mesma língua. 

Há diversos termos, em várias línguas, para designar as deslocações e os seus 

agentes, como “exílio”, “exilado”, “migração”, “e/imigrante” dentre outros (cf. Nouss, 

2013b: 4). A escolha da terminologia nos estudos acadêmicos varia de acordo com a área 

do saber e sua respectiva abordagem. No caso do enfoque humanístico – no sentido da 

valorização da experiência, da dimensão existencial dos fenômenos –, tem se dado 

preferência ao termo “exílio”, uma vez que sua amplidão semântica perpassa a grande 

maioria das realidades migratórias; isto é, a consciência exílica está presente em quase 

todas as situações designadas por outros termos (expatriação, refúgio, desterro etc.). O 

filósofo Alexis Nouss tem sido um dos grandes defensores dessa terminologia pelo seu 

valor metodológico já reconhecido pela teoria literária, mas recusado pelas ciências 

humanas (Nouss, 2013a: 5). 

Para melhor designar esse aspecto, o pesquisador desenvolve um neologismo a 

partir do sufixo –ance da língua francesa: “exiliance1”. O novo termo chama a atenção 

para algo já intrínseco ao exílio, mas que passa despercebido no discurso comum: a sua 

dupla faceta de condição e consciência. À maneira da “différance” de Derrida, a 

“exiliance” se apoia na indecisão entre atividade e passividade trazida pelo sufixo, a fim 

                                                           
1 “Ce noyeau existentiel, commun à tous les sujets migrants, nous le nommons exiliance, à la fois condition 

et consicence.” (Nouss, 2013b: 4). 
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de sugerir que a experiência exílica possui uma dinâmica nem sempre contemplada pelos 

termos já existentes. 

Uma das especificidades semânticas do exílio apontadas por Nouss (2013b: 5) é a 

de que, diferentemente da maior parte dos termos semelhantes, o exílio não se liga a um 

só lugar (de origem ou de acolhimento), mas é bipolar, fundando o seu fenômeno sobre a 

origem e a destinação ao mesmo tempo. Quer-se dizer que utilizar o termo “exílio” é 

operatório na medida em que este concentra em si a complexidade dinâmica de se 

vivenciar dois lugares em simultâneo; o que não acontece, por exemplo, com termos como 

“refúgio” e “refugiado”, em que a ênfase recai sobre um dos polos da experiência 

migratória. 

A confusão em torno do termo “exílio” se dá principalmente quando se levam em 

conta as suas conotações políticas, pois o seu uso está associado com frequência à saída 

involuntária de um determinado local em razão de divergências ideológicas. Em 

Dialectics of exile, a estudiosa Sophia McClennen comenta essa utilização, apontando 

que na própria etimologia do termo já se encontram noções contraditórias de exílio como 

um “movimento para” e uma “separação forçada” (McClennen, 2003: 17). Ela defende, 

contudo – à semelhança de Nouss –, que mais importante do que seguir algum critério 

rígido para a verificação da autenticidade do exílio num dado texto é dar atenção ao fato 

de ter sido essa a escolha lexical do poeta/escritor para descrever a própria experiência. 

Nessa perspectiva, o ponto de vista do autor do texto a ser analisado prevalece sobre 

quaisquer classificações burocráticas ou teoréticas acerca da sua situação: “[i]f exiled 

writers use “exile”, or some variation of the word, to describe their condition, and if their 

writing attempts to represent the experience of exile, then these writers produce exile 

literature.2” (McClennen, 2003: 21). Como diz Nouss (2013a: 6), “Il ne s’agit plus 

d’étudier l’exil à partir de critères territoriaux mais de repenser le territoire en fonction 

de l’experience exilique.3” 

Em consonância com esses autores, o presente estudo adota o termo “exílio” e 

seus derivados quando se refere às experiências de deslocação do poeta Gonçalves Dias: 

a) porque foi essa a designação preferida pelo poeta; b) devido à maior operacionalidade 

do conceito em relação a outros termos, conforme explicado anteriormente. Embora não 

                                                           
2 “Se escritores exilados usam ‘exílio’ ou alguma variação da palavra para descrever a sua condição; e se a 

sua escrita tenta representar a experiência do exílio, então esses escritores produzem literatura de exílio.” 

(Tradução livre). 
3 “Não se trata mais de estudar o exílio a partir de critérios territoriais, mas de repensar o território em 

função da experiência exílica.” (Tradução livre). 
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tenham sido involuntárias as suas mudanças de residência, o que importa ressaltar é que 

o poeta as representava como experiências de exílio e o que este termo significava no 

contexto de sua obra. É o que se tentará delinear a seguir, por meio da análise de textos 

fundamentais sobre essas experiências. 

 

1.1 De Caxias para Coimbra: primeiras experiências de exílio 

 

1.1.1 Infância em Caxias 

 

 As condições em que nasceu Gonçalves Dias tiveram, possivelmente, um papel 

acentuado em sua construção identitária: filho de um português com uma mestiça (não se 

sabe ao certo se cafuza4 ou mameluca5, cf. Pereira, 1943; Grizoste, 2013), um ano após o 

Grito de Independência de Dom Pedro I às margens do Ipiranga. Nessa altura, a Vila de 

Caxias era habitada majoritariamente por uma população lusitana, que constituía a classe 

dominante. O intenso tráfego marítimo com a metrópole, justificado pela maior 

proximidade geográfica com a Europa, tornava mais fáceis as trocas comerciais e 

culturais com Portugal do que com outras regiões do país. Sendo assim, não havia 

interesse no rompimento com a metrópole, o que deu origem a diversos conflitos até a 

adesão (forçada) do estado do Maranhão à independência, em 28 de julho de 1823. A 

cidade de Caxias só adere em 1.º de agosto do mesmo ano, nove dias antes de o poeta 

nascer. Por essa razão é que o menino Gonçalves Dias vem à luz não precisamente em 

Caxias, mas afastado cerca de dez léguas, no sítio Boa Vista, em Jatobá, para fugir à 

hostilidade contra os portugueses que começava a se instalar e a ameaçar o seu pai, João 

Manuel Gonçalves Dias. 

 A influência profunda destes fatos sobre Gonçalves Dias e sobre sua obra ficaram 

bastante evidentes quando, muitos anos depois, a pedido de Ferdinand Denis, em Paris, 

escreve a única nota autobiográfica de que se tem notícia, pondo em maior destaque os 

fatos históricos do que sua origem pessoal (Dias apud Pereira, 1943: 9):  

 

 

 

 

                                                           
4 Mestiça de negro e índio. 
5 Mestiça de branco e índio. 
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As províncias do norte do Brasil foram as que mais tarde aderiram à independência do Império. 

Caxias, então chamada Aldeias Altas no Maranhão, foi a derradeira. A independência foi ali 

proclamada depois de uma luta sustentada com denodo por um bravo oficial português que ali se 

fizera forte. Isto teve lugar à (sic) 1.º de Agosto de 1823. Nasci a 10 de Agosto desse ano.6 

 

 Assim, para além da situação de separação física da pátria que enfrentará mais 

tarde – separação que, em si mesma, é potencialmente geradora de nacionalismo, como 

bem lembrou Edward Said7 –, há no percurso gonçalvino uma significativa confluência 

entre representações do colonizado e do colonizador. Essa ambivalência8 faz com que o 

poeta exalte tanto a independência quanto o oficial de nacionalidade portuguesa, 

colocando-se ao lado tanto da nação emergente quanto do seu passado colonial. Além 

disso, o fato de ter omitido a origem mestiça, que poderia ter servido como fator de 

legitimidade aos seus textos, sugere um constrangimento a esse respeito. Na visão da 

biografista Lúcia Miguel Pereira, “[n]ão quis ele confessar que era filho natural, e, o que 

é mais, de português, de um daqueles odiados ‘marinheiros’ que lutaram para separar o 

Maranhão do Brasil e mantê-lo sujeito a Portugal; que tinha por mãe uma mestiça, pobre 

rapariga humilde e analfabeta.” (Pereira, 1943: 9-10). No entanto, caso o problema fosse 

só a relação do pai com a resistência à independência, Dias talvez não teria adjetivado o 

oficial português como “bravo” e “forte”. Percebe-se, pois, que talvez pesasse sobre ele 

mais a questão social de ser filho ilegítimo do que a de ser mestiço. Como afirma Grizoste 

(2013: 104-105),  

 

[a] origem mestiça de Gonçalves e o drama que ele faz disso têm suscitado interesses e afirmações 

acaloradas (…). De fato, não é fácil traçar com exatidão a sua mestiçagem, sabe-se contudo que 

era miscigenado. (…) A única coisa que podemos depreender disso com convicção é que tinha 

uma forte origem mestiça e que, sentindo uma rija inferioridade racial, viu-se impedido de se gabar 

da origem híbrida que poria a descoberto a mancha do seu nascimento – de filho ilegítimo. 

Vicência foi abandonada em 1829 por João Manuel Gonçalves Dias que se casara com Adelaide 

Ramos de Almeida. 

 

 Além disso, pesa sobre o caráter ambivalente dos textos de Gonçalves Dias o fato 

de o processo de independência do Brasil ter sido um caso peculiar em relação aos demais 

                                                           
6 Todas as citações deste trabalho tiveram a sua ortografia atualizada segundo o mais recente Acordo (2009), 

uma vez que a manutenção da forma original nada acrescia à análise e a sua alteração não trazia prejuízo 

de sentido. 

 
7 “Em seus primeiros estágios, todos os nacionalismos se desenvolvem a partir de uma situação de 

separação.” (Said, 2003: 49) 

 
8 “Adapted into colonial discourse theory by Homi Bhabha, it describes the complex mix of attraction and 

repulsion that characterizes the relationship between colonizer and colonized. The relationship is 

ambivalent because the colonized subject is never simply and completely opposed to the colonizer.” 

(Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 1998: 12) 
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países da América Latina9, pois foi o único em que persistiu o modelo dinástico (uma vez 

que o próprio monarca português esteve no Brasil por treze anos e, ao regressar a Portugal, 

deixou o seu filho para ser coroado como D. Pedro I do Brasil). Se, por um lado, cada 

uma das novas repúblicas sul-americanas (ex-colônias espanholas) se tornou uma unidade 

administrativa diferente e acabou, no decurso do tempo, por ser concebida como pátria, 

o Brasil manteve ligações mais longas e profundas com o colonizador por meio da 

monarquia metropolitana sediada no seu território (Anderson, 2005: 82-83). 

 Outro fato que se destaca na biografia do poeta é a sua formação inicial: o pai, 

comerciante, preparava o primogênito para assumir os seus negócios. Desde os sete anos 

foi sendo alfabetizado e aperfeiçoado – principalmente na caligrafia –, e aos dez anos já 

trabalhava no caixa. Um companheiro seu de infância, João Pipa (português), em carta ao 

primeiro biógrafo do poeta, Antônio Henrique Leal (apud Pereira, 1943: 24-27), cita 

como suas primeiras leituras a História de Carlos Magno e dos Doze Pares de França, 

de Vasco de Lobeira, Paulo ou A herdade abandonada, O Cego da Fonte de Santa 

Catarina, História de Portugal e a Vida de D. João de Castro. Imagina-se aqui o quanto 

o menino foi construindo representações idealizadoras do continente europeu (em 

especial de Portugal), de uma forma que certamente lhe terá imprimido uma forte ligação 

pessoal com aqueles espaços, apesar da distância física. Acrescente-se que quem lhe 

oferecera o primeiro e os dois últimos títulos fora o pai, acentuando essa ligação afetiva 

com os lugares imaginados e, muito depois, visitados.  

 Por volta dos doze anos, é matriculado no curso de Ricardo Leão Sabino – 

brasileiro, professor de latim, francês e filosofia formado em Coimbra, que havia sido 

combatente voluntário no Cerco do Porto. Em 1837, o pai de Gonçalves Dias, estando 

muito doente, pretendia ir tratar-se em Portugal e enviar o filho para estudar em Coimbra, 

e seguiu com o filho para São Luís com esse objetivo. No entanto, não resistiu e acabou 

por falecer na capital maranhense. O rapaz Antônio G. Dias retorna, então, para Caxias, 

onde o professor Ricardo Leão atua de forma decisiva ao insistir com D.ª Adelaide para 

que ela fizesse a vontade do falecido marido. Esta, receosa pelos filhos, e constatando que 

não havia grande herança para o enteado, só acolheu a proposta após o professor e outros 

senhores terem se juntado para manter o rapaz em Coimbra, o que ela não poderia aceitar. 

                                                           
9 Stuart Hall (2003: 106) questiona o uso do termo “pós-colonial” em relação à América Latina, uma vez 

que suas lutas de independência foram lideradas pelos descendentes dos colonizadores espanhóis que 

haviam colonizado os “povos nativos”. No entanto, tendo-se em mente o sentido epistemológico-crítico do 

termo, percebem-se, nas manifestações do pensamento desses descendentes, tensões e descontinuidades em 

relação ao discurso do colonialismo. 



 

 

17 

 

(cf. Pereira, 1943; Lima, 1942; Grizoste, 2013). Assim, o poeta sai de Caxias em 13 de 

maio de 1838, na companhia e tutela do ex-inquilino de D. Adelaide, Bernardo de Castro 

e Silva, natural da Figueira da Foz, em cuja casa depois irá se abrigar nos momentos de 

dificuldades. 

 

1.1.2 Estudos e amizades em Coimbra 

 

 Anos mais tarde, no poema “Saudades”, dedicado à irmã e tomando-a como 

interlocutora, o poeta narraria da seguinte forma o seu rompimento com o seu lugar de 

origem e a sua chegada a Coimbra, no outono de 1838 (quando contava quinze anos de 

idade): 

 

(…) 

Parti, dizendo adeus à minha infância, 

Aos sítios que eu amei, aos rostos caros, 

Que eu já no berço conheci, – àqueles 

De quem malgrado, a ausência, o tempo, a morte 

E a incerteza cruel do meu destino, 

Não me posso lembrar sem ter saudades, 

Sem que aos meus olhos lágrimas despontem. 

Parti! sulquei as vagas do oceano; 

Nas horas melancólicas da tarde, 

Volvendo atrás o coração e o rosto, 

Onde o sol, onde a esperança me ficava, 

Misturei meus tristíssimos gemidos 

Aos sibilos dos ventos nas enxárcias! 

   

  ------------  

 

Revolvido e cavado o negro abismo, 

Rugia indômito a meus pés: sorvia 

No fragor da procela os meus soluços. 

Vago triste e sozinho sobre os mares, 

– Dizia eu de mim, – na companhia 

De crestados, de ríspidos marujos, 

Mais duros que o seu côncavo madeiro! 

Ave educada nas floridas selvas, 

Vim da praia beijar a fina areia. 

Subitâneo tufão arrebatou-me, 

Perdi a verde relva, o brando ninho, 

Nem jamais casarei doces gorjeios 

Ao saudoso rugir dos meus palmares; 

Porém a branca angélica mimosa, 

Com seu candor enamorando as águas, 

Floresce às margens do meu pátrio ninho. 

  IV 

 

Largo espaço de terras estrangeiras 

E de climas inóspitos e duros 

Interpôs-se entre nós! – Ao ver nublado 

Um céu d’inverno e as árvores sem folhas, 

De neve as altas serras branqueadas, 

E entre esta natureza fria e morta 

A espaços derramadas pelos vales 

Triste oliveira, ou fúnebre cipreste, 

O coração se me apertou no peito. 

Arrasados de lágrimas aos olhos, 

Segui no pensamento as andorinhas, 

Nos invejados voos! – procuravam, 

Como eu também nos sonhos que mentiam, 

A terra que um sol cálido vigora, 

E em frouxa languidez estende os nervos. 

Pátria da luz, das flores! – nunca eu veja 

O sol, que adoro tanto, ir afundar-se 

Nestes da Europa revoltosos mares; 

Nem tíbia lua, envolta em nuvens densas, 

Luzindo mortuária sobre os campos 

De frios seus queimados. (…) 

Ai daquele que em terras estrangeiras 

Corta nas asas do desejo o espaço, 

Enquanto a realidade o vexa entorno 

E opresso o coração de dor estala! 

Onde a pedra, onde o seio em que descanse? 

Que arbusto há de prestar-lhe grata sombra 

E olentes flores derramar co’a brisa 

Na fonte encandecida? Peregrino, 

Em toda a parte forasteiro o chamam! 

(…) (Dias, 1998: 498-499)

 

 Por meio das imagens escolhidas pelo poeta, entende-se que essa experiência foi 

tomada como algo doloroso e súbito – “subitâneo tufão arrebatou-me” – que o teria 

colocado diante de duas realidades opostas: uma de calor e outra de frio, tanto no aspecto 
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climático quanto no das relações humanas. As vivências associadas aos lugares se 

misturam às impressões da percepção, transformando-se num constructo de pensamento 

e sentimento (Tuan, 2013). Quer isto dizer que o ambiente em si não existe para o sujeito 

poético, mas só aquilo que ele percebe através da experiência – positiva ou negativa. No 

poema acima, observa-se como o eu lírico não consegue separar os lugares das relações 

e dos sentimentos que ele lá experimenta:  

 

Parti, dizendo adeus à minha infância, 

Aos sítios que eu amei, aos rostos caros, 

Que eu já no berço conheci, – àqueles 

De quem malgrado, a ausência, o tempo, a morte 

E a incerteza cruel do meu destino, 

Não me posso lembrar sem ter saudades, 

Sem que aos meus olhos lágrimas despontem. 

 

 Nestes versos, parece que a experiência pessoal, o passado afetivo vivido no lugar 

(“à minha infância”, “aos rostos caros”, àqueles de quem malgrado o tempo e a distância 

não se pode lembrar sem ter saudades) tornam-no idealizado e fundem-se num cronótopo. 

Quando se refere ao novo espaço, dá-se o mesmo processo, porém de forma negativa:  

 

Ai daquele que em terras estrangeiras 

Corta nas asas do desejo o espaço, 

Enquanto a realidade o vexa entorno 

E opresso o coração de dor estala! 

Onde a pedra, onde o seio em que descanse? 

Que arbusto há de prestar-lhe grata sombra 

E olentes flores derramar co’a brisa 

Na fonte encandecida? Peregrino, 

Em toda a parte forasteiro o chamam! 

 

 Nos versos em destaque, expressa-se a opressão que o sujeito poético sente, 

originária, em sua percepção, do seu entorno (englobando natureza e pessoas). O verso 

em que essa ideia parece mais fortemente presente é “Onde a pedra, onde o seio em que 

descanse?”, pois “pedra” e “seio” figuram como equivalentes, sendo o primeiro uma 

metonímia da natureza e o segundo, das pessoas. O eu lírico mostra-se incomodado pelo 

fato de ser sempre tratado como “forasteiro” ou “peregrino” pelos outros. 

 Assim, a pátria é ideal para o eu lírico porque lá ele era aceito e acolhido (pelas 

pessoas e “pela natureza10”) e o terreno estrangeiro é hostil, também nesses dois sentidos 

– para além da influência da própria ideologia romântica, que estimulava essa dicotomia. 

                                                           
10 Vale destacar ainda que “Saudades” foi publicado em Últimos Cantos, bem depois da “Canção do Exílio” 

dos Primeiros Cantos, e prolonga a simbologia deste, ao utilizar as imagens poéticas dos “gorjeios” e dos 

“palmares”: “Nem jamais casarei doces gorjeios/ Ao saudoso rugir dos meus palmares”.  
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 Contudo, se alguma vez o poeta fora tratado com hostilidade por alguém, muito 

mais vezes terá construído novos laços, igualmente profundos, em terras portuguesas. É 

na universidade, durante o curso de Direito, que faz amigos que o acompanharão até o 

fim da vida. Como ele próprio os chama e elenca, “Teófilo, Serra, Lapa, Rego, Pedro, 

Morais, Virgílio e Jacobina11” (apud Pereira, 1943: 39), foram seus grandes 

companheiros e incentivadores; os três últimos, fluminenses, e os outros, conterrâneos do 

poeta. A proveniência dos seus amigos (a maioria do estado do Maranhão) foi, aliás, 

destacada por Faria (2011) como ponto importante na construção da identidade nacional 

de Gonçalves Dias: “Foi assim uma nacionalidade que se formou, antes de tudo, por um 

pertencimento regional, por uma identificação com uma comunidade local congregada 

longe da pátria.” (idem, 2011: 63-64). Portanto, o nacionalismo12 surgiu não apenas pelo 

fato de o sujeito se achar individualmente separado de seu país, mas também por meio de 

uma identificação com o coletivo que se deu em razão de uma identificação a um tempo 

nacional e regional.  

 Uma prova dessa amizade ocorreu quando, pouco depois da chegada do poeta a 

Coimbra, estoura em Caxias uma revolta chamada de “Balaiada”, que levou à suspensão 

da sua mesada e a uma ordem para que se dirigisse à Figueira da Foz. Lá esteve Gonçalves 

Dias, em casa de Bernardo de Castro e Silva, até quando os amigos se ofereceram para 

dividirem entre si as despesas do colega, o que o poeta não pôde recusar. Por esse motivo, 

há nas cartas do poeta dois tipos de representações desse período: uma negativa e outra 

positiva. A primeira, quando ainda estava tendo uma má experiência com o lugar, uma 

vez que tinha o orgulho ferido pela necessidade de ser amparado; e a segunda, quando já 

haviam passado alguns anos dessa vivência. Como diz Manuel Bandeira, “É que só lhe 

sorria à imaginação o que lhe ficava longe, no tempo ou no espaço.” (1998: 18).  

 A relação do poeta com Portugal mostra-se contraditória: ora se refere ao país 

como “terra de meus Pais” (Dias, 1998: 1036), ora como “terra maldita e aporrinhada” 

(Dias, 1998: 1038), dependendo das circunstâncias. Assim, o mesmo Dias afirma, logo 

                                                           
11 Alexandre Teófilo de Carvalho Leal, João Duarte Lisboa Serra, Joaquim Pereira Lapa, Antônio Rego, 

Pedro Nunes Leal, José Hermenegildo Xavier de Morais, Antônio Ferreira d’Araújo Jacobina (PEREIRA, 

1943: 34-40) – não se encontrou o nome completo do “Virgílio”. 

 
12 Entende-se aqui por “nacionalismo”, com base no pensamento de McClennen (2003), tanto a posição 

política que defende a construção ou a manutenção de um determinado Estado-Nação, quanto a noção de 

que um determinado grupo pertence a um lugar em particular. Essa conexão cultural entre um grupo e sua 

terra está na base da identidade nacional, que, aliada ao nacionalismo, são necessárias ao exilado: “For the 

exile, a sense of both nationalism and national identity are necessary. Without the belief that there is a 

connection between an individual and a place, exile has no meaning. So the exile’s nationalism is 

constructive of an alternative: it is active.” (McClennen, 2003: 26) 
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após voltar de Portugal, em 1845: “Triste foi a minha vida de Coimbra – que é triste viver 

fora da pátria, subir degraus alheios – e por esmola sentar-se à mesa estranha. (…) Mas 

ser desconhecido – ou mal conhecido, mas sentir dores d’alma, mas viver e morrer sem 

nome (…) – é mais triste ainda.” (Dias, 1998: 1041). Quatro anos depois, refere-se ao 

mesmo período da sua vida nos seguintes termos: “Os mais alegres anos de minha 

juventude correram-me em Portugal, – lá me ficaram amigos que me pesa de ter deixado 

talvez para sempre; e não sem saudades me posso agora recordar dos sítios que vi, das 

pessoas que amei e da terra que me foi como uma segunda pátria.” (Dias, 1998: 1068). 

 Não será despiciendo notar que o destinatário das cartas é, no primeiro exemplo, 

o amigo maranhense Teófilo Leal; no segundo, o poeta português João d’Alboim. Ora, 

poderá ter existido alguma influência indireta de cada um desses destinatários na maneira 

como Dias se referia aos anos em Coimbra, – uma vez que, como se sabe, a construção 

do discurso muitas vezes se dá em função dos interlocutores. Por outro lado, também é 

provável que o tempo se tivesse encarregado de lhe revelar novos aspectos daquela 

experiência. Como ele próprio comentava em carta, sua trajetória provavelmente não teria 

sido a mesma caso não tivesse passado pela Lusa Atenas, sem o que talvez não tivesse a 

erudição e o distanciamento necessários para a missão a que se veio a propor: ser “o 

Primeiro Poeta do Brasil” (cf. Pereira, 1943: 85). Recorde-se o fato de que a primeira 

universidade brasileira só surgiu em 1920. 

 Foi em Coimbra que teve impressa a sua primeira poesia, inserida em um folheto 

coletivo em apoio à aclamação do imperador Dom Pedro II. O poema data de 3 de maio 

de 1841 (cf. Lima, 1942) dia da abertura da primeira sessão da Assembleia Legislativa 

daquele ano e ocasião da primeira fala do trono do jovem monarca (aos quinze anos). 

Naquele dia, alguns estudantes do círculo de amizades de Gonçalves Dias reuniram-se 

em comemoração ao fato. Um relato dessa reunião, encontrado por Lima (1942: 5), sugere 

que havia então uma ideia de irmandade e de continuidade entre a metrópole e a ex-

colônia, falando-se ainda de outras “possessões ultramarinas” e fazendo uso do discurso 

do colonialismo quando alude à crença, à linguagem e aos costumes europeus como 

elementos de união cultural: 

 

entrelaçadas tremulavam o auriverde pavilhão da Independência, e o das Quinas Portuguesas; 

enlace este que se harmonizava perfeitamente com o fraternal abraço, em que iam aí estreitados os 

Mancebos das duas nações; que muitos dos nossos amigos do Continente, Províncias e Possessões 

ultramarinas – irmãos nossos pelo amor, como o são por crença, linguagem e costumes, mas (o 

que mais tocante é) participaram dos sentimentos, que nos dominavam. (…) A Bandeira Brasileira 

foi então arvorada sobre o edifício, em frente do qual esteve todo o dia postada uma numerosa 

Guarda do Corpo de Municipais da cidade. O Banquete foi esplendido, a música acompanhava os 
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brindes patrióticos, e o prazer recrescia incessantemente. Foi então; – foi no meio do entusiasmo, 

que lavrava em todos os corações, que foram recitadas as Poesias, que se seguem (…). 

 

  

 Dentre os poemas que compunham o panfleto coletivo, figura a interessante 

contribuição de Gonçalves Dias (apud Lima, 1942: 4-5): 

Entusiasmo ardente m’arrebate; 

Eleve-se o meu estro, e a minha lira, 

Que obscura até’qui gemia opressa 

Sob o peso d’angústias, só ressoe 

Com sons festivos, ecos de meu peito. 

– Peito, que há pouco frio, agora pulsa 

Fogoso, e se dilata, qual o incêndio, 

Que de centelha apenas duvidosa 

Erguido n’um momento abrasa os bosques. 

 

    Um viva meu s’eleve, e se misture 

A tantos vivas vossos, penetrados 

– D’esperança, d’amor, d’entusiasmo! –  

Também um voto meu! que em prol do Povo 

Independente já, malgrado a infância, 

De Deus se eleve ao trono, como a prece 

Humilde, e ardente d’amoroso filho, 

Que a ventura do Pai suplica a medo. 

Atente Deus propício nesse voto, 

De ventura, e de paz p’ra o novo Império, 

De ventura, e de paz para o Monarca, 

Que tão jovem no sólio toma assento, 

A disfarçado peso sotoposto 

D’áurea c’roa te sujeita um povo inteiro –  

 

   Mancebo! tuas mãos vão calejar-se 

Em sofrear as iras do teu povo: 

Tu gemerás c’o peso do teu cetro 

E os teus te invejarão a tua sorte! 

Feliz! se no declive de teus anos 

O encontrares, então, moral e puro –  

Feliz – que passarás a eternidade! 

E, qual o sol brilhante ao meio dia, 

Que depois de manhã escura, e feia, 

Ressentida de noite trovejada, 

E nuvens carregadas prometendo, 

Acesos raios majestoso vibra, 

Tal o Brasil de paz em céu dourado 

Da glória no Zênite tocando altivo, 

Pasmo difundirá no mundo inteiro. 

 

 Nestes versos, ainda sem a pujança rítmica que será depois característica do poeta, 

o que importa destacar é o grande entusiasmo pelo nascimento de um “novo Império”, de 

um Brasil que “pasmo difundirá no mundo inteiro”, isto é, que se configura como uma 

nação coesa diante de outras, mesmo que para tal se tenha feito seguir a dinastia 

portuguesa, ao invés de se ter levantado uma liderança separada do poder colonial. Dias 

destaca que há uma emergente “comunidade imaginada” em nome da qual o jovem 

monarca começava a atuar.  

 Nos versos “Um viva meu s’eleve, e se misture/ A tantos vivas vossos, penetrados/ 

– D’esperança, d’amor, d’entusiasmo! – / Também um voto meu! (…)”, chama atenção 

o sentimento de ligação com o povo, mesmo longe do território; uma vontade de participar 

da vida de um “grupo” que o sujeito poético considera seu, com o qual se une em espírito, 

superando a distância física. Como explica Edward Said, “Os nacionalismos dizem 

respeito a grupos, mas, num sentido muito agudo, o exílio é uma solidão vivida fora do 

grupo: a privação sentida por não estar com os outros na habitação comunal.” (Said, 2003: 

50). Daí decorre a necessidade que os estudantes brasileiros em Coimbra encontraram de 

se reunir para celebrar um fato político decisivo que acontecia além-mar, a fim de não se 

sentirem tão deslocados da “vida nacional”. 
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 Salta à vista também, neste poema, o tom “paternalista” e vaticinante do sujeito 

poético ao tratar o monarca de quinze anos por “mancebo” – sendo que Gonçalves Dias 

contava apenas dois anos de idade a mais que D. Pedro II – e ao falar sobre o futuro como 

se fosse uma espécie de oráculo. O poeta parece encarnar aqui a voz da autoridade divina, 

com o seu tom solene, e a voz do “Povo” brasileiro, manifestando as esperanças deste em 

torno da figura política que surgia num momento de tantas ameaças à unidade do 

território. 

 Durante o tempo que passou em Coimbra, Gonçalves Dias entrou em contato com 

as literaturas portuguesa, francesa, inglesa, italiana e alemã, comungando assim da 

efervescência romântica que, em Portugal, tinha como expoentes a tríade Herculano-

Garrett-Castilho (Pereira, 1942: 40-41). Nessa época, adere à Crônica Literária, dirigida 

por José Freire de Serpa Pimentel, cujas tônicas rodavam em torno do medievalismo, do 

sentimentalismo e do estímulo ao amor pelo passado português. Contudo, Gonçalves Dias 

só chegaria a colaborar com um texto em O Trovador, um jornal que procurava renovar 

o lirismo, seguindo os passos de Garrett. A colaboração de Dias consistiu no poema 

“Inocência” (Dias, 1998: 132-133). 

 O poeta maranhense tem versos seus mostrados por um amigo a Feliciano de 

Castilho. Este os teria elogiado muito; mas, ainda assim, Dias preferiu não publicá-los 

(Pereira, 1943: 50). É nessa altura que compõe a famosa “Canção do Exílio” (Dias, 1998: 

105-106) e “Visões” (Dias, 1998: 638-644), o seu primeiro poema americano, 

desprezado, depois, pelo poeta. No âmbito deste estudo, porém, esse texto será analisado 

no capítulo sobre a configuração da simbologia gonçalvina. O que importa aqui ressaltar 

é a proficuidade do contato de Gonçalves Dias com o Romantismo em terras portuguesas, 

o qual, aliado ao distanciamento físico do Brasil e à oportunidade de conviver com muitos 

compatriotas no estrangeiro, fez com que as suas preocupações se voltassem para a 

realidade brasileira e para a construção de uma simbologia nacional. 

 

1.2 De volta ao Maranhão: o pós-exílio 

 

1.2.1 Estada em Caxias 

 

 Curiosamente, após concluir os estudos em Coimbra e embarcar rumo à cidade 

natal, Gonçalves Dias não registra nenhuma impressão da viagem, dando azo a inúmeros 

questionamentos em torno da definição de sua identidade: 
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Que recordações, que sentimentos despertaria no poeta a paisagem que agora revia depois de tantos 

anos, ligada à lembrança do pai, com quem pela primeira vez fizera esse percurso, e do meio 

familiar, a que voltava? 

Certamente, assaltá-lo-iam recordações do passado, ocupá-lo-iam projetos de futuro; mas o único 

documento que dessa viagem nos deixou, datado de Paiol, sítio próximo à foz do Itapecuru, 15 de 

março de 1845, é um poema onde celebra um índio apaixonado por uma mulher branca, que 

surpreende a banhar-se (…) (Pereira, 1943: 55) 

 

 O poema referido intitula-se “O canto do índio” e foi incluído em seus Primeiros 

Cantos: 

 
Quando o sol vai dentro d’água 

 Seus ardores sepultar, 

Quando os pássaros nos bosques 

 Principiam a trinar; 

 

Eu a vi, que se banhava… 

 Era bela, ó Deuses, bela, 

Como a fonte cristalina, 

 Como luz de meiga estrela. 

 

Ó Virgem, Virgem dos Cristãos formosa, 

Porque eu te visse assim, como te via, 

Calcara agros espinhos sem queixar-me, 

Que antes me dera por feliz de ver-te. 

 

O tacape fatal em terra estranha 

Sobre mim sem temor veria erguido; 

Dessem-me a mim somente ver teu rosto 

Nas águas, como a lua, retratado. 

 

(…) 

 

Ela erguia o colo ebúrneo, 

Por que melhor os colhesse; 

Níveo colo, quem te visse, 

 Que de amores não morresse! 

 

Passara a vida inteira a contemplar-te, 

Ó Virgem, loira Virgem tão formosa, 

Sem que dos meus irmãos ouvisse o canto, 

Sem que o som do Boré que incita à guerra 

Me infiltrasse o valor que m’hás roubado, 

Ó Virgem, loira Virgem tão formosa. 

 

(…) 

Ah! que não queiras tu vir ser rainha 

Aqui dos meus irmãos, qual sou rei deles! 

Escuta, ó Virgem dos Cristãos formosa. 

Odeio tanto aos teus, como te adoro; 

Mas queiras tu ser minha, que eu te prometo 

Vencer por teu amor meu ódio antigo, 

Trocar a maça do poder por ferros 

E ser, por te gozar, escravo deles. 

(Dias, 1998: 111-113) 

 

 Observa-se neste poema uma forma de lirismo semelhante ao “Inocência”, 

publicado em O Trovador, bem à moda romântica: “Era bela (…)/ Como a fonte 

cristalina, / Como luz de meiga estrela.” (…) Ela erguia o colo ebúrneo, / Porque melhor 

os colhesse; / Níveo colo, quem te visse, / Que de amores não morresse!”, construindo a 

figura de uma musa branca como o marfim, “Virgem” e “loira”. O que torna esta 

composição interessante é o fato de o eu lírico ser um índio, cujo olhar que dirige à branca 

manifesta a diferença entre eles. Embora agindo de forma romântica, sacrificando-se pela 

amada, utiliza elementos do seu universo: “Calcara agros espinhos sem queixar-me,”, “O 

tacape fatal em terra estranha/ Sobre mim sem temor veria erguido”, “Passara a vida 

inteira a contemplar-te (…) Sem que o som do Boré que incita à guerra, / Me infiltrasse 

o valor que m’hás roubado,”. A mulher que admira não é uma simples virgem; é a virgem 

“dos Cristãos”, e o sujeito poético estabelece uma diferença entre “os teus” e “os meus”: 

“Ah! que não queiras tu vir ser rainha / Aqui dos meus irmãos, qual sou rei deles! / (…) 
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Odeio tanto aos teus, como te adoro;”. Sugere-se aqui o ódio do índio pelo branco, do 

sujeito colonizado pelo sujeito colonizador – “ódio antigo” este que o eu lírico se mostra 

disposto a superar pelo amor daquela Virgem, subjugando-se ao poder do colonizador. 

 “Ter-se-ia sentido um índio o moço mestiço, a despeito da cultura coimbrã e do 

canudo de bacharel?”, pergunta-se Pereira (1943: 56). O que se pode aqui afirmar é que 

o poeta trazia do exílio uma consciência de que havia uma diferença entre o brasileiro e 

o europeu que era preciso demarcar na nascente literatura brasileira, mesmo que se 

utilizando de uma ideologia e de um estilo europeus – o Romantismo.  

 Chegado a Caxias em abril de 1845, Gonçalves Dias encontra uma cidade bastante 

mudada: embora recuperando-se ainda da Balaiada, dispunha já de escolas públicas 

primárias para ambos os sexos, bandas de música marciais e um teatro, o “Harmonia”, 

inaugurado dois anos antes (Pereira, 1943). Só dois meses após a sua chegada é que surgiu 

o primeiro jornal da localidade, o Brado de Caxias, sob protestos dos conservadores. 

Como bem coloca Lúcia Miguel Pereira, 

 

Para quem ia de uma universidade, da revolução romântica, de paixões por ideias e cânones 

literários, a diferença era grande. Aquela europeização que, segundo a autoridade de Gilberto 

Freire, tanto marcou no início do século XX a nossa fisionomia social, ainda não teria certamente 

chegado à sertaneja Caxias, que recebeu desconfiada o moço bacharel. (Pereira, 1943: 58) 

 

 Terá sido, portanto, curto o período de entusiasmo em relação ao retorno à sua 

terra por parte de Gonçalves Dias, devolvido bruscamente à mesquinhez do seu meio. 

Muito conservadora, a sociedade caxiense se escandalizava com os modos do rapaz, 

quando este fumava e bebia em público (idem, 59). As cartas ao amigo Teófilo denunciam 

a contrariedade à situação: “Cada vez mais vulgarismo – mais tédio – mais aborrecimento 

desta imundície (…) cada dia um novo protesto de me afazer com a minha nova vida – e 

em cada dia percebo um novo motivo de desgosto – e de descontentamento.” (Dias apud 

Pereira, 1943: 59-60). Em outra carta, demonstra sua mágoa com o lugar, dizendo-se 

“sozinho em terra que, apesar de minha eu posso chamar de estranha” (idem, 60). Nota-

se aqui uma espécie curiosa da “consciência contrapontística” de que fala Edward Said 

(2003: 59): “Para os exilados, os hábitos de vida, expressão ou atividade no novo 

ambiente ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas coisas em 

outro ambiente. Assim, ambos os ambientes são vívidos, reais, ocorrem juntos como no 

contraponto”. No caso em questão, trata-se já de um segundo contraponto, após o exílio, 

constatando que aquela memória era, na verdade, idealizada. Depois de voltar de 

Portugal, tudo o que Gonçalves Dias vivencia em Caxias tem como comparação essa 
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experiência de um outro ambiente. O país de exílio passa do estado de “hostil” para 

“saudoso” em virtude da nova percepção que o sujeito tem do próprio lugar de origem.  

 Da sua estada em Caxias, destacam-se, em relação à construção da sua identidade 

nacional, os momentos em que se posicionou a esse respeito, como no dia 2 de agosto, 

um dia após o aniversário da independência da cidade, quando recitou no teatro Harmonia 

a sua “Ode a Caxias”, publicada no primeiro número do supracitado Brado de Caxias13, 

em 20 do mesmo mês (cf. Pereira, 1943):

 

Caxias, bela flor, lírio dos vales, 

Gentil senhora de mimosos campos, 

Como por tantos anos foste escrava, 

Como a indócil cerviz curvaste ao jugo? 

Oh! como longos anos insofríveis, 

Rainha altiva, destoucada e bela, 

Rojaste aos pés de um régulo soberbo? 

(…) 

E o sol da liberdade um dia viste, 

De glória e de fulgor resplandecente, 

Em céus sem nuvens no horizonte erguido. 

 

Eis o som do tambor atroa os vales, 

O clangor da trombeta, os sons das armas, 

A terra abalam, despertando os ecos. 

(…) Tu, Caxias, acorda, – tu, rainha, 

Lâmina d’aço puro, envolta em ferro 

Ao sol refulgirás; – flor que esmoreces 

À míngua d’ar, em cárcere de vidro, 

Em ar mais livre cobrarás alento, 

Graça, vida e frescor da liberdade. 

 

Antemural do lusitano arrojo, 

Último abrigo seu, – feros soldados, 

Veteranas coortes nos teus montes 

 

Cravam bélicas tendas! – Um guerreiro, 

O nobre Fidié, que a antiga espada 

Do valor português empunha ardido, 

No seu manto as retém: debalde, ó forte, 

Expões teus dias! teu esforço inútil 

Não susta o sol no rápido declive, 

Que imerge aquém dos Andes orgulhosos 

D’África e d’Ásia os desbotados louros! 

 

(…) – Oh! fora belo 

Arriscar a existência em pró da pátria, 

Regar de rubro sangue o pátrio solo, 

E sangue e vida abandonar por ela. 

 

Longe, delírios vãos, longe, fantasmas 

 De ardor febricitante! 

À glória deste dia comparar-se 

Pode acaso visão, delírio, ou sonho? 

 Ao fausto aniversário 

 Da nossa independência? 

 Aclamações altíssonas 

Corram nos ares da imortal Caxias: 

Seja padrão de glória entre nós outros 

 Santificada aurora, 

Que os vis grilhões de escravos viu partidos. 

(Dias, 1998: 619-620) 

 

Contrariamente às impressões anteriormente invocadas, das quais se depreendia 

uma visão negativa de Caxias, esta composição surpreende por enaltecer a cidade, sem 

traço de crítica. Todavia, há que considerar no poema o seu caráter de homenagem, bem 

como a hipótese de residir aqui justamente uma reação à desilusão com o seu lugar, por 

meio da qual o poeta invoca uma glória passada da cidade para a revivescer no presente. 

O tom encomiástico é sentido logo nos primeiros versos, nos quais a cidade é “bela flor, 

lírio dos vales, / Gentil senhora de mimosos campos”, complementado pelo 

questionamento de sua submissão ao colonialismo: “Como por tantos anos foste escrava, 

/ Como a indócil cerviz curvaste ao jugo?”. O sujeito poético coloca Caxias num patamar 

                                                           
13 Disponível em <http://hemerotecadigital.bn.br/brado-de-caxias-throno-e-liberdade/759260> 
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elevado, de cidade autossuficiente e insubmissa, que se teria deixado dominar. Chama-

lhe mesmo “rainha altiva” que se humilha servilmente a um “régulo soberbo”, um 

pequeno rei pretensioso. Ratifica a ideia na estrofe iniciada por “Eis o som do tambor 

atroa os vales,”, quando fala do conflito entre independentes e resistentes portugueses em 

1823, representando Caxias, a um tempo, como rainha envolta em ferro e como flor 

sufocada em cárcere de vidro, necessitando de ar livre para viver. 

No entanto, o que resulta curioso é a forma como o eu lírico se refere ao sujeito 

colonizador, fazendo-lhe oposição ao mesmo tempo em que lhe guarda respeito: “lusitano 

arrojo” (do qual a cidade de Caxias seria o “antemural”, o “último abrigo”), “Um 

guerreiro, / O nobre Fidié, que a antiga espada / Do valor português empunha ardido,”. 

Dias refere-se aqui ao Major João da Cunha Fidié, que lutara em Caxias à frente de 

setecentos homens, contra os independentes, durante três meses (cf. Pereira, 1943). 

Mostra-se aqui a ambivalência do sujeito colonizado, uma vez que se vê ligado ao sujeito 

colonizador, não lhe podendo fazer completa oposição. A alteridade do sujeito 

colonizador não é uma diferença absoluta, mas antes um diálogo com a própria 

identidade. No entanto, o sujeito colonizado deseja demarcar os limites desse diálogo, e 

afirma que o “esforço” do sujeito colonizador, embora respeitável, é “debalde” e “inútil” 

em relação à parte da América do Sul “aquém dos Andes”, “D’África e d’Ásia”. 

Outro ponto a destacar no poema acima é a ideia de morrer pela pátria, evocada 

nos versos “(…) – Oh! fora belo / Arriscar a existência em pró da pátria, / Regar de rubro 

sangue o pátrio solo, / E sangue e vida abandonar por ela.” e apontada como um dos traços 

mais relevantes do processo de construção do nacionalismo. Considerando-se, conforme 

defende Anderson (2005), que a nação é uma comunidade política imaginada, isto é, uma 

espécie de narrativa que se vai formando, agregando elementos recorrentes e/ou 

distintivos de um grupo em relação a outro(s) e congregando os indivíduos em torno de 

um ideal comum, semelhante ao religioso e ao dinástico (os quais eram, antes do 

surgimento da ideia de nação, os dois sistemas culturais que mais uniam as pessoas em 

torno de quadros de referência inquestionados). Assim, quando Gonçalves Dias exalta a 

ideia de pátria como algo pelo qual se possa dar a vida, está colaborando para essa 

“naturalização” da ligação afetiva entre os sujeitos e a terra, nutrida pelo seu sangue. O 

próprio termo “pátria”, como também comenta Anderson, traz em si uma noção de 

parentesco, denotando algo a que estamos naturalmente ligados, isto é, de forma não 

escolhida. Acrescenta o sociólogo que “é precisamente porque estes laços não são 

escolhidos que têm em seu torno uma aura de desinteresse” (2005: 195). 
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 Este período tão breve que passou em Caxias – de abril a dezembro de 1845 – 

parece ter sido bastante frutífero no que diz respeito à elaboração da própria identidade 

nacional por parte de Gonçalves Dias – como se o fato de ter acabado de voltar do exílio 

e de não se ter encontrado na terra que chamava “sua” o tivesse movido a procurar essa 

identidade, a delineá-la tanto quanto possível. Além disso, parece plausível supor, dadas 

as circunstâncias, que o poeta tivesse procurado contribuir ao máximo com a formação 

do que Edward Said chama de “retórica do pertencer”, composta por “textos básicos, 

quase religiosos, (…) marcos históricos e geográficos, inimigos e heróis oficiais.” (2003: 

49), tornando-se, assim, um dos “pais fundadores” do nacionalismo brasileiro. Nessa 

perspectiva, Dias escreve ainda outro poema, datado de 28 de julho, dia da adesão do 

estado do Maranhão à independência do país, além de um hino alusivo à data: 

  
Avante! Avante! ó Bravos – Do Ipiranga 

Soou do nobre peito altivo grito, 

– Independência ou Morte! – Heroico brado 

De sublime sentir, que nobres sentem, 

Por vis não compreendido; um Povo inteiro, 

Uníssono responde – à voz excelsa –  

Ruidoso e forte – Independência ou Morte! 

 

(…) 

A Pátria chama aos seus – ou morte ou vida, 

Ou luz ou trevas da batalha pende –  

Liberdade ou morrer! Avante! ó Bravos. 

É grato ao Lidador a lide acesa, 

O pó do campo – o estrépido das armas, 

Da bala o sibilar; – fértil o sangue 

Do que procura a liberdade santa, 

Honrosa a morte que liberta a Pátria. 

(…) 

Terras do Maranhão – terras ditosas, 

De galas, de primores revestida, 

Que o avaro Holandês tanto almejava; 

A bela França cobiçou teus mimos, 

(…) E as quinas de ver o fero aspecto 

Do negro Adamastor – quase temeram –  

No cabo das procelas combatido – 

Amavam pelos ares deslizar-se 

Da tua mansa brisa ao leve sopro, 

Como depois de um sonho tormentoso 

Ama o triste acordar à luz da aurora. 

 

Terras do Maranhão – terras viçosas! 

E o estrangeiro há de colher teus frutos, 

Calcar-te o solo – espedaçar-te as flores, 

E tu erma serás – escrava e muda, 

E tu sem filhos – sem valor – sem alma. 

Oh! não – que o brado excelso do Ipiranga 

Elétrico voou por montes – vales –  

Do mar nos altos Andes repulsando 

Do Prata às férteis margens do Amazonas. 

 

E esse brado passou! – depois silêncio, 

Depois lidar aceso – mortes – prantos, 

E a alegria por fim, que a torva morte 

Aflições e prazer remata em breve. 

 

Mas do tempo que foi – que resta agora? 

Memória apenas – recordar de males, 

Suave, quando o tempo os tem quebrado. 

Agora resta amor ao pátrio solo, 

Amor à liberdade – à Independência 

Do Brasileiro Império em mundo novo, 

Erguido em verdes prainos vicejantes: 

Agora – amor à prole de Bragança, 

 A Pedro – Imperador. 

 

(Dias, 1998: 650) 

 

 Nestes versos, reaparece a “morte que liberta a Pátria” como “honrosa”, num 

âmbito mais amplo do que o do poeta anterior, pois agora se trata do estado e não da 

cidade. Faz-se aqui uma ligação com o grito do Ipiranga como um chamamento dessa 

entidade coletiva imaginária (a “Pátria”) dirigido aos “seus”. É interessante notar que há 

no poema uma narrativa desde o momento do “brado libertador”, no passado, até o 
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momento da escrita do texto, em que a independência estaria já estabelecida. Aliás, no 

meio da tessitura narrativa é recordado até mesmo um passado anterior, quando diversos 

outros povos tentaram colonizar a região maranhense (“o avaro Holandês”, “A bela 

França” e, numa leitura possível da palavra “quinas”, uma referência a Portugal, reforçada 

pela citação do gigante Adamastor, figura tão marcante da “mitologia” das navegações 

portuguesas e da própria epopeia Os Lusíadas). 

 Ainda com referência ao grito do Ipiranga, Dias escreve: “– Independência ou 

Morte! – Heroico brado / De sublime sentir, que nobres sentem, / Por vis não 

compreendido; um Povo inteiro, / Uníssono responde – à voz excelsa – / Ruidoso e forte 

– Independência ou Morte!”. Aqui, nota-se uma polarização entre os nobres e os vis, 

sendo os primeiros aqueles que reconhecem a voz da independência e os últimos, os que 

não a compreendem. Além disso, o eu poético diz que “um Povo”, com inicial maiúscula, 

“uníssono responde” à voz libertadora. Sendo assim, depreende-se que os que não 

compreendem o chamado não pertencem à comunidade imaginada. O uníssono é 

destacado por Anderson (2005: 197) como a imagem por excelência da experiência de 

simultaneidade, que se dá sobretudo na forma de poemas e canções, pois “[n]esses 

momentos, precisamente, pessoas que não se conhecem de todo umas às outras proferem 

os mesmos versos para as mesmas músicas. (…) Cantar a Marselhesa (…) ou o Indonesia 

Raya proporciona o uníssono, a realização física repercutida da comunidade imaginada.” 

Desta forma, não importa para o sujeito poético que o grito do Ipiranga tenha se dado em 

1822 e a “resposta” maranhense em 1823 ou no momento em que se lê o poema ou se 

canta um hino, pois existe uma concepção medieval de simultaneidade, contrária ao 

“tempo vazio e homogêneo” da modernidade e marcada pelas ideias de prefiguração e 

cumprimento (algo que sempre foi cumprido e continuará a sê-lo no futuro) (cf. Anderson, 

2005). Assim, o “brado excelso do Ipiranga / Elétrico voou por montes – vales”, 

perpassando tempo e espaço, até chegar ao momento presente (do poema). 

 No entanto, nas estrofes finais, o passado é claramente demarcado em relação ao 

presente, apresentando-se como recordações de males que o tempo atenuou, cujo saldo 

positivo é a condição de estado participante da nova nação, ainda que, curiosamente, por 

meio do “amor à prole de Bragança / A Pedro – Imperador”. Como atrás foi referido, o 

caso do Brasil é único entre as lutas de independência da América Latina, pois a 

coexistência entre colônia e metrópole no mesmo espaço desde 1808 fez com que fosse 

natural a perpetuação do princípio dinástico, pelo menos no início do processo político 

(cf. Anderson, 2005). Com efeito, não deixa de ser importante o fato de Gonçalves Dias 
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se concentrar somente nessa figura e não em nenhuma relativa à Inconfidência Mineira 

ou a outros movimentos de independência anteriores, não liderados por membros da 

linhagem real portuguesa. Isso talvez tenha a ver com o seu sentido de pertença dividido 

entre o Maranhão e Portugal, pois, como explica o historiador José Henrique de Paula 

Borralho (2009: 17), 

 

[o] distanciamento com o Rio de Janeiro e, consequentemente, a aproximação com Portugal 

proveu uma relação de pertencimento estreito de alguns maranhenses com a metrópole 

emoldurando um passado de fortes vínculos. Tal passado cambiou de grau de intensidade, de 

inflexão e de referenciação. Logo no pós-independência, foi uma arma contra os novos rumos 

políticos por que passava a nação, momento de indefinição, cuja “segurança” do antigo império 

servia como entificação de um padrão civilizatório, portanto, político e social; porém, à medida 

que o império brasileiro ia se consolidando, esse passado foi sendo ressignificado, encapsulando 

a herança linguística e cultural de Portugal como argumento justificador de que, exatamente por 

possuir tal passado e herança portuguesa, o Maranhão estava apto não só a participar do império 

brasileiro, leia-se formação da nação, como em alguns aspectos a dar o tom dos elementos 

constitutivos balizadores de uma nação, como política, literatura, jornalismo. 

  

 Em posse dessas informações (e indo além do simples fato de ter Gonçalves Dias 

sangue português), não parece estranho que o poeta se ligasse mais à dinastia portuguesa 

do que aos movimentos “autóctones” pela independência do Brasil, como as 

inconfidências mineira e baiana, e compusesse textos como os já citados e, em especial, 

um poema inteiro dedicado ao “Augusto Imperador – Pedro Segundo”, em 2 de dezembro 

de 1845 (Dias, 1998: 655). 

 A partir da correspondência do poeta, depreende-se que este não via alternativa – 

dada a escassez de seus meios financeiros – de estabelecer-se em outro lugar que não 

Caxias, ainda que se sentisse “como Gulliver quando acordou na terra dos Pigmeus” 

(Dias, 1998: 1042). No entanto, acabou cedendo à insistência dos amigos, resolvendo 

mudar-se para São Luís. Começava já a ser conhecido como poeta, como informa Pereira 

(1943), pelo menos em âmbito estadual, tendo seus amigos publicado em São Luís alguns 

versos seus, elogiados em artigo de Sotero dos Reis, grande nome do meio intelectual da 

época. Sendo assim, na capital maranhense tinha esperanças de poder desenvolver sua 

carreira poética, convivendo com aqueles que o acolhiam e compreendiam sua obra e se 

colocando, também, num ponto geográfico mais estratégico para se comunicar com o 

resto do país. 
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1.2.2 Mudança para São Luís 

 

 “Em fins de janeiro de 1846 chegou à capital da província, hospedando-se em casa 

de Teófilo, na rua [de] Santana. Aí, no aconchego da amizade, viveu, como muitas vezes 

contou, os seis melhores meses de sua vida”. Assim relata a biógrafa de Dias (Pereira, 

1943: 69), descrevendo em detalhes as razões pelas quais São Luís ficou na memória do 

poeta como um ambiente acolhedor, como uma espécie de nova terra natal em termos 

afetivos. Lá, termina de escrever Meditação, iniciada em Caxias, “sentindo intensamente 

a existência do país de que estivera ausente desde criança. Essas páginas exaltadas 

guardam a emoção da chegada, dos primeiros contatos, das primeiras decepções.” 

(Pereira, 1943: 72). O texto não chegou a ser publicado na íntegra (na futura revista 

Guanabara) pelas ideias abolicionistas que trazia. Porém, nos fragmentos presentes na 

compilação atual de sua obra completa (Dias, 1998), destaca-se o fato de o autor ver a 

própria terra com os olhos de alguém de fora, como que projetando-se no “estrangeiro”. 

No trecho que se segue, diz assim:  

 
Por isto o estrangeiro que chega a algum ponto do vasto império – consulta de novo a sua derrota 

e observa atentamente os astros – porque julga que um vento inimigo o levou às costas d’África. 

E conhece por fim que está no Brasil – na terra da liberdade, na terra ataviada de primores e 

esclarecida por um céu estrelado e magnífico! Mas grande parte de sua população é escrava – mas 

a sua riqueza consiste nos escravos – mas o sorriso – o deleite do seu comerciante – do seu agrícola 

– e o alimento de todos os seus habitantes é comprado à custa do sangue do escravo! 

E nos lábios do estrangeiro, que aporta ao Brasil, desponta um sorriso irônico e despeitoso – e ele 

diz, consigo, que a terra – da escravidão – não pode durar muito: porque ele é crente, e sabe que 

os homens são feitos do mesmo barro – sujeitos às mesmas dores e às mesmas necessidades. (Dias, 

1998: 727) 

 

 Daqui também se conclui quão injustas foram algumas críticas feitas ao poeta, 

quanto à omissão do elemento negro na composição da narrativa nacional. Vale lembrar 

que o motivo do exílio figurou, em sua obra poética, também do ponto de vista do negro 

que vinha forçado para o Brasil: como exemplo, recorde-se o poema “A Escrava” (Dias, 

1998: 171-173), em que o eu lírico é uma negra que rememora, saudosa, o “Doce país de 

Congo” e as suas paisagens, desejando morrer onde nascera, assim como o eu lírico de 

“Canção do Exílio”. É preciso lembrar, a este respeito, que não havia ainda liberdade de 

imprensa no Brasil daquela época, e que, como bem aponta Grizoste (2013: 377), “louvar 

o negro numa sociedade escravocrata em que ele era a principal vítima seria uma heresia”. 

 Embora bem-adaptado ao ambiente de São Luís, Gonçalves Dias tinha 

consciência de que suas ambições literárias só poderiam realizar-se plenamente na capital 

do império – o Rio de Janeiro. Conforme atesta a sua biógrafa, 
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[p]recisava publicar os versos, agora acrescidos dos novos, feitos em São Luiz, escrever, estudar. 

Os problemas sociais e históricos, que sempre o interessaram, desde Coimbra, onde já lera pelo 

menos o Padre Simão de Vasconcelos, e certamente outros cronistas e viajantes do Brasil colonial, 

exigiam um centro mais intelectual. Mesmo para os poemas americanos não lhe bastariam os livros 

que pudesse comprar; a consulta à Biblioteca Pública da Corte era-lhe indispensável (Pereira, 

1943: 72). 

 

 Fica já aqui assinalado o quanto o projeto poético de Gonçalves Dias esteve 

vinculado à ideia da releitura do colonialismo e a uma concepção de poesia que não a 

separava de outros domínios da atuação intelectual, como a historiografia. À medida que 

se vai aprofundando o conhecimento da obra gonçalvina, percebe-se um projeto de 

construção da nacionalidade transversal a todas as suas atividades intelectuais. 

 Compartilhando sempre esses objetivos com o amigo Teófilo, foi surpreendido 

pela notícia de que este lhe havia conseguido, junto ao vice-presidente da província uma 

passagem para o Rio. Assim, embarcou em junho de 1846 para o Rio de Janeiro num 

vapor, levando o seu manuscrito dos Primeiros Cantos e algumas cartas de 

recomendação, com esperanças de ganhar a vida na cidade-corte. Na partida, dedica “aos 

amigos do Maranhão” o poema “Adeus!”, em cujos versos de grande dilaceramento 

poético anuncia, de modo assombrosamente certeiro: “À praia tão querida, que ora deixo, 

/ Tal parte o desterrado: um dia as vagas / Hão de os seus restos rejeitar na praia, / Donde 

tão novo se partira, e onde / Procura a cinza fria achar jazigo.” (Dias, 1998: 217).  

  

1.3 Da capital maranhense à capital do Império: o exílio dentro do próprio país 

 

 De fato, depois de Coimbra, a cidade do Rio de Janeiro será um grande celeiro 

intelectual na trajetória de Gonçalves Dias rumo à configuração dos elementos simbólicos 

do imaginário brasileiro de nação. Quando chegou ao Rio, como bem comenta Pereira 

(1943: 113), já encontrou estabelecido o romantismo que bebera em Coimbra: “mais do 

que uma simples escola literária, o romantismo foi o próprio ambiente da primeira metade 

do século XIX, o modo de sentir, de pensar e de reagir do mundo europeu e de seus 

tributários”. Cuidou primeiro da edição de seu livro: vinte dias após a sua chegada, os 

Primeiros Cantos já estavam em provas na Tipografia Universal Laemmert. Vivia 

perseguido pela ideia romântica de morte precoce, que o motivava a passar todas as 

manhãs em consultas na Biblioteca Pública, a fim de fazer a sua vida literária, tão breve, 

“o mais brilhante possível” (Dias apud Pereira, 1943: 76). Pretendia viver de seus livros 
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e da encenação de seus dramas, mas teve Beatriz recusado, por ter sido considerado 

“imoral”. 

 Em janeiro de 1847 saíram, então, os seus Primeiros Cantos14. De início, nenhuma 

palavra foi publicada sobre o livro nos jornais; mas aos poucos as críticas foram 

aparecendo, e, dez meses depois, veio aquela que seria, para aquele ex-estudante de 

Coimbra no auge do Romantismo, uma consagração: um artigo de Alexandre Herculano, 

publicado na Revista Universal Lisbonense (t. 7, p. 5, ano 1847/1848 apud Dias, 1998: 

97-100). As palavras do escritor português merecem especial atenção no âmbito deste 

estudo, pelo sentido paradoxal do seu reconhecimento, uma vez que a afirmação do 

“Primeiro Poeta do Brasil” vem justamente a partir do Pai simbólico da terra e da cultura 

que era preciso negar para ver afirmada a nação brasileira. Além disso, Alexandre 

Herculano põe a questão do surgimento da literatura brasileira como um ramo da literatura 

portuguesa, sendo que esta última estaria a definhar, o que resulta em uma forma 

interessante de manter a ligação filial ao contrário.  

O texto, incluído por Gonçalves Dias como prefácio da sua edição completa dos 

Cantos, intitula-se “Futuro Literário de Portugal e do Brasil” e se inicia por uma 

comparação entre o curso da vida de uma pessoa e os rumos da existência das nações, 

com uma concepção linear e teleológica da História e tomando a “nação” como uma 

espécie de todo orgânico: 

 

Bem como a infância do homem a infância das nações é vivida e esperançosa; bem como a velhice 

humana a velhice delas é tediosa e melancólica. Separado da mãe pátria, menos pela série de 

acontecimentos inopinados, a que uma observação superficial lhe atribui a emancipação, do que 

pela ordem natural do progresso das sociedades, o Brasil, império vasto, rico, destinado pela sua 

situação (…), a representar um grande papel na história do Novo Mundo, é a nação infante que 

sorri: Portugal é o velho aborrecido e triste (…) (Herculano apud Dias, 1998: 97) 

 

A influência das ideias liberais na sua fala é evidenciada por expressões como 

“ordem natural do progresso das sociedades”, fator que Herculano atribui à separação do 

Brasil da chamada “mãe pátria”, minimizando a importância dos “acontecimentos 

inopinados” da emancipação política. De certa forma, é um elogio à capacidade que o 

Brasil poderia ter tido de se tornar independente por outra forma que não a iniciativa do 

próprio D. Pedro I. O escritor com um tom bastante pessimista em relação ao seu país, 

declarando um tipo de “fim da História”:  

 

                                                           
14 Embora o livro traga no frontispício a data de 1846 e a assinatura do prólogo de julho de 1846 (altura 

da chegada de Dias ao Rio), Manuel Bandeira, também biógrafo do poeta, confirma a informação de que 

só em janeiro do ano seguinte é que os Primeiros cantos são impressos (Bandeira apud Dias, 1998: 74). 
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Em Portugal, os espíritos que o antigo poeta designou pelo epíteto de bem-nascidos; (…) chegam 

a iludir a Europa com essas aspirações do futuro, que também neles não são mais do que uma 

ilusão. As suas tentativas quase fazem acreditar que para esta nação moribunda ainda resta uma 

esperança de regeneração; (…) que temos ainda algum destino a cumprir antes de nos 

amortalharmos no estandarte de D. João I ou na bandeira de Vasco da Gama, e de irmos enfim 

repousar no cemitério da história. O desengano chega, porém, em breve. (ibidem) 

 

Neste cenário pessimista, ao ver do escritor português, não haveria lugar para a 

poesia: “Poeta, nesta terra é noite! Por que não te acolheste ao teu ninho? Agora o que te 

resta é morrer. Vai abrigar-te entre os orbes; vai derramar em canções a tua alma no seio 

imenso de Deus. Aí é que é sempre dia.” (idem, 98). Compara ainda a relação entre 

Portugal e Brasil àquela outrora existente entre Helos e Esparta: “Nós somos hoje o hilota 

embriagado, que se punha defronte da mesa nas filitias de Esparta, para servir de lição de 

sobriedade aos mancebos. O Brasil é a moderna Esparta, de que Portugal é a moderna 

Helos.” (ibidem). 

Afirma o autor de Eurico, o presbítero que essas “amarguradas cogitações” lhe 

surgiram com a leitura do livro de Gonçalves Dias: “Naquele país de esperanças, cheio 

de viço e de vida, há um ruído de lavor íntimo, que soa tristemente cá, nesta terra onde 

tudo acaba.” (idem, 99). Herculano afirma ainda, mais uma vez aludindo a princípios 

iluministas, que “a mocidade, despregando o estandarte da civilização, prepara-se para os 

seus graves destinos pela cultura das letras; arroteia os campos da inteligência; aspira as 

harmonias dessa natureza possante que as cerca”, como uma revolução liberal na 

literatura, sobre a qual teriam influência as condições naturais do Brasil. Essa juventude, 

segundo o escritor, 

 
(…) prova forças enfim para algum dia renovar pelas ideias a sociedade, quando passar a geração 

dos homens práticos e positivos, raça que lá deve predominar ainda; porque a sociedade brasileira, 

vergôntea separada há tão pouco da carcomida árvore portuguesa, ainda necessariamente conserva 

uma parte do velho cepo. Possa o renovo dessa vergôntea, transplantada da Europa para entre os 

trópicos, prosperar e viver uma bem longa vida, e não decair tão cedo como nós decaímos! 

(Herculano apud Dias, 1998: 99, destaques do autor) 

 

Aqui Herculano sugere que a sociedade brasileira seria um ramo da portuguesa, 

que em ambiente diverso se renovaria e daria novos frutos, enquanto a “carcomida 

árvore” definharia aos poucos. Ressalve-se o fato de que muito há de efeito retórico nessas 

afirmações, uma vez que o próprio Herculano, apesar das discordâncias com o seu país, 

continuou a produzir literatura, bem como os muitos escritores e poetas que o sucederam. 

O que salta à vista neste texto é a comparação entre os dois países, retomando-se o 

passado de colonialismo: 
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A imprensa na antiga América portuguesa, balbuciante há dois dias, já ultrapassa a imprensa da 

terra que foi metrópole. Às publicações periódicas, primeira expressão de uma cultura intelectual 

que se desenvolve, começaram a associar-se as composições de mais alento – os livros. Ajunte-se 

a esse fato outro, o ser o Brasil o mercado principal do pouco que entre nós se imprime, e será fácil 

conjecturar que no domínio das letras, como em importância e prosperidade, as nossas 

emancipadas colônias nos vão levando rapidamente de vencida. (Herculano apud Dias, 1998: 99) 

 

Os termos utilizados por Herculano dão o tom das relações recentemente mudadas 

entre metrópole e colônia: “antiga América portuguesa, balbuciante há dois dias”, “terra 

que foi metrópole”, “emancipadas colônias”. Aos poucos, vai-se introduzindo a questão 

da autonomia da literatura brasileira, através de uma releitura da herança portuguesa e 

daquilo que é próprio do Brasil: 

 
Por si sós esses fatos provariam antes a nossa decadência, que o progresso literário do Brasil. (...) 

O que completa, porém, a prova é o exame não comparativo, mas absoluto, de algumas das 

modernas publicações brasileiras. Os Primeiros cantos são um belo livro; são inspirações de um 

grande poeta. A terra de Santa Cruz que já conta outros no seu seio, pode abençoar mais um ilustre 

filho. (ibidem) 

 

É interessante o cuidado que tem o escritor português de se remeter ao exame da 

obra em si, e não de forma comparativa. No entanto, atribui à terra do poeta o nome dado 

pelos portugueses quando do seu “descobrimento”, “terra de Santa Cruz”. Conhecedor do 

mito do “bom selvagem” e da moda do exotismo indianista da época, recomenda: 

 

Quiséramos que as “Poesias Americanas” que são como o pórtico do edifício ocupassem nele 

maior espaço. Nos poetas transatlânticos há por via de regra demasiadas reminiscências da Europa. 

Esse Novo Mundo que deu tanta poesia a Saint-Pierre e a Chateaubriand é assaz rico para inspirar 

e nutrir os poetas que crescerem à sombra das suas selvas primitivas. (Herculano apud Dias, 1998: 

100) 

 

Assim, Herculano, o grande teorizador do Romantismo português, recomenda, 

bem como Almeida Garrett, que os escritores brasileiros se concentrem nos elementos 

estranhos ao colonialismo, às coisas que diferenciam o Brasil de outros países; 

nomeadamente o elemento indígena e a natureza tropical. Curiosamente, um dos poemas 

escolhidos por Herculano para ilustrar a sua crítica é “Morro do Alecrim” – que consta 

na edição reunida dos Cantos com o título de “Caxias”, altamente modificada (Dias, 1998: 

113) – poesia em que Gonçalves Dias alude ao morro em que se fortificaram os 

portugueses, batizado de “Alecrim” em homenagem a um dos oficiais brasileiros que os 

venceram, chamado João da Costa Alecrim. No entanto, dificilmente o escritor português 

teria como saber disso, pelo que deve se ter atido às palavras indígenas empregadas por 

Gonçalves Dias naquela versão, não obstante fizesse referência às lutas dos índios contra 

os colonizadores (cf. Dias, 1846: 27; Dias, 1998: 568-569). 
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O certo é que Gonçalves Dias tomou para si os elogios e o prognóstico do escritor 

português, numa forma singular de ressignificação da tradição, porquanto posteriormente 

(em 1850) escreveria: 

 
(…) ao passo que o Garrett e Alexandre Herculano apontam para o Brasil como para a terra da 

promissão, aquela que há de guardar o depósito das glórias e tradições portuguesas, a canalha 

literária de Portugal principia a morder-nos porque prometemos alguma cousa mais do que eles 

fizeram no espaço dos 6 melhores séculos da história moderna, e mesmo da antiga, para a história, 

literatura, ciência, artes, descobertas e invenções? Persuadem-se estolidamente que alguma espécie 

de rivalidade é possível de existir entre uma literatura que acabou e outra que agora começa, entre 

uma glória que desponta e outra que já teve ocaso, entre um povo que foi e outro que começa a 

ser. Deixá-los: hão de por fim convencerem-se de que a cousa que mais podemos dispensar é a 

colonização portuguesa em literatura (…) (Dias, 1998: 1070)  

 

Mais uma vez a formação iluminista dos homens desta época se deixa notar no 

discurso de Dias, que parece enxergar a história de Brasil e de Portugal como duas linhas 

que num dado momento se cruzaram e depois seguiram rumos distintos: uma para a glória 

e outra para o fracasso; uma que nasce dessa separação e outra que morre justamente aí.  

A literatura aparece em sua fala como reflexo do desenvolvimento de um povo, 

tal como escreveu o pioneiro do romantismo Brasileiro, Gonçalves de Magalhães, em seu 

manifesto Ensaio sobre a História da Literatura do Brasil15, possivelmente influenciado, 

assim como Gonçalves Dias, pelas ideias de Madame de Staël e Friedrich Schlegel. 

Ademais, manifestando mais uma vez a ambivalência de sua identidade nacional, afirma 

que a literatura brasileira “há de guardar o depósito das glórias e tradições portuguesas” 

mas que pode dispensar a “colonização portuguesa”. Embora afirme não dever nada ao 

iniciador do movimento no Brasil – “Todos, sem exceção, hão de confessar que o 

Magalhães terá sido grande coisa, mas que eu nem lhe sou discípulo, nem inferior. Todo 

o meu empenho, digo-te muito em segredo (…), é ser o Primeiro Poeta no Brasil, e, se 

houver tempo, o primeiro literato” (Dias apud Pereira, 1943: 85) – o que se verifica é que, 

se em termos de elaboração poética foi de fato superior a Magalhães, no plano da teoria 

que envolveu sua obra deve muito ao manifesto publicado na capital parisiense em 1836. 

Conforme explica Nascimento, 

 
[o] programático “Ensaio”, entre outros aspectos, visou repensar a origem, o caráter, as 

circunstâncias da construção da literatura nacional, bem como os caminhos críticos que se 

desvelaram à sua formação. Nas lábeis fronteiras entre literatura e história, nosso mentor em Paris 

discutiu, sobretudo, a especificidade de uma produção nativa, objeto de candentes polêmicas na 

época. 

                                                           
15 “A literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais 

filosófico no pensamento, de mais heroico na moral, e de mais belo na natureza; é o quadro animado de 

suas virtudes e de suas paixões, o despertar de sua glória (…)” (Magalhães apud Nascimento, Dalma, 1999: 

35). 
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Em seu manifesto, Magalhães analisou tendências e expressões que já se vinham delineando, 

sorrateiras e sutis, em alguns perfis coloniais. Antes, porém, ponderou sobre problemas de herança, 

de misturas estéticas de enxertos, ocorridos nos processos internos de uma construção autóctone, 

tentando aplicá-los ao Brasil. (…) Sua percepção crítica, de certa forma antecipadora do que 

hoje se compreende como a nova história, encaminhou-se para um esboço contrastativo [sic] 

das mentalidades conviventes num mesmo território cultural. Pois, ao buscar.se os 

«princípios ativos», formadores da originalidade nacional, no fenômeno literário, ele 

discutiu, sobretudo, o «problema da diferença». Assim, procurou iluminar as distantes raízes 

que a história oficial, de lentes lusitanas, esqueceu ou fez questão de podar. E na pesquisa da 

arché, na arqueologia da pátria, desentranhou-lhe os vestígios, elegendo o índio como emblema 

de nossa memória. (Nascimento, 1999: 35-36, destaques nossos) 

 

Como logo se reconhece, tudo o que foi destacado acerca de Magalhães aplica-se 

a Gonçalves Dias, uma vez que este último emprega todos os seus esforços e meios nessa 

empresa “arqueológica”, indo até as últimas consequências. Tão ocupado andava o poeta 

maranhense com seus projetos que não registrou em suas cartas uma só impressão do Rio. 

Preferia “pedir cópias de documentos históricos do Maranhão”, “do decreto sobre a 

liberdade dos índios, das atribuições dos capitães-mores”, perguntar “onde ficava o 

convento dos jesuítas ou o palácio dos governadores” pois “precisava de exatidão 

topográfica para os romances históricos” (Pereira, 1943: 81-82 / cf. Dias, 1998: 1059). 

Acrescenta a biógrafa que do Rio continuava o poeta a seguir a política do Maranhão, 

mas dava especial atenção à situação do país, “cuja fragmentação temia” (idem, 93). 

Com o tempo, Gonçalves Dias vai estabelecendo relações profícuas e se torna 

membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, proposto por Porto Alegre 

(também componente do “Grupo de Paris” de que surgiu o manifesto de Magalhães), 

professor de latim e história do Brasil. Depois, trabalha como redator dos debates do 

Senado e da Câmara. Publica os Segundos Cantos e a revista Guanabara, fundada por 

Joaquim Manuel de Macedo, Porto Alegre e Gonçalves Dias (onde publicou Meditação). 

Tendo sido levada a revista pessoalmente ao imperador, este mandou ordenar-lhe 

cavaleiro da Ordem da Rosa (Bandeira apud Dias, 1998: 75), título este que reluta em 

aceitar (Pereira, 1943: 102). Contudo, numa sessão do Instituto realizada ainda em 1849, 

o Imperador distribuiu temas de teses aos sócios; sendo que, a Gonçalves Dias, coube a 

seguinte:  

 
Comparar o estado físico, intelectual e moral dos indígenas da quinta parte do mundo com o estado 

físico, intelectual e moral dos indígenas do Brasil, considerados uns e outros na época da respectiva 

descoberta e deduzindo desta comparação quais ofereceriam nessas mesmas épocas melhores 

probabilidades à empresa da civilização (Pereira, 1943: 103) 

 

Como se nota, a hipótese da época era a de que os povos indígenas precisavam ser 

civilizados, pois acreditava-se que eles se encontravam num estágio primitivo do 
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desenvolvimento humano, do qual a civilização nos moldes europeus era o ponto alto. 

Fala-se com naturalidade em “descoberta”, pois não se questionava, naquele tempo, a 

ideia de que aqueles povos tivessem uma existência anterior válida e para além dos 

parâmetros “ocidentais”. Nessa altura, discutia-se ainda se os indivíduos de etnia indígena 

eram humanos ou não, e aqueles que se decidiam pela sua humanidade utilizavam como 

argumento a sua “perfectibilidade” (capacidade de domesticar a si próprio), o que levava, 

geralmente, à ideia de que eram capazes de se adequar aos padrões civilizatórios vigentes. 

Para levar a cabo tal tarefa, é enviado pelo governo para o Norte16, incumbido 

ainda de estudar a instrução primária, secundária e profissional nas províncias de lá, e de 

colher documentos históricos nos arquivos provinciais (Bandeira apud Dias, 1998: 76). 

Antes de partir, publica os Últimos cantos, dedicados ao amigo Teófilo. O autor percorreu 

cidades do Maranhão, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia (ibidem). Em julho de 

1852 apresenta o relatório da comissão desempenhada e em agosto do mesmo ano começa 

a ler a sua memória Brasil e Oceania, o primeiro trabalho de etnografia brasileira (Pereira, 

1943: 103)17. É nomeado oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e, no ano de 

1854, pleiteia uma comissão na Europa. 

 

1.4 Do Rio de Janeiro para a Europa: as múltiplas viagens e o derradeiro exílio 

 

 Comissionado pelo imperador a estudar os métodos de instrução pública em 

diversos países europeus e a coligir, nos arquivos estrangeiros, documentos relativos à 

história do Brasil, Gonçalves Dias estabelece-se em Paris com a família. Estas 

incumbências, relacionadas aos interesses de construção da identidade nacional, acabam 

por agravar a consciência exílica já tão marcante no poeta, pois levam-no a estar no 

estrangeiro sempre a pensar no país de origem. 

Em Lisboa, é nomeado comissário do Brasil para ir à Exposição Internacional de 

Paris, juntamente com seu amigo Capanema, embora o Brasil não expusesse nada. Seu 

trabalho na capital portuguesa consistiu na cópia de documentos relativos ao Brasil, como 

                                                           
16 Durante o século XIX, o Brasil era dividido em apenas duas regiões geográficas: o norte (as atuais 

regiões norte e nordeste) e o sul (as atuais regiões centro-oeste, sudeste e sul) (cf. Vainfas, 2002). 

 
17 Sobre a qualidade etnográfica deste trabalho de Dias, cf. Kodama (2007). A este respeito, comenta Pereira 

(1943: 320): “Quando redigiu Brasil e Oceania, Gonçalves  Dias só conhecia os índios que vira, criança, 

no Maranhão. Não pôde portanto esse ensaio representar a suma dos seus estudos indianistas. É obra de um 

erudito de intuições agudíssimas, mas essencialmente livresco, sem a menor observação direta”. Sabe-se 

que Dias encontrou, em algumas de suas viagens, certos grupos indígenas, mas  nada comparado ao trabalho 

de pesquisa realizado posteriormente em Comissão Científica. 
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a crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Maranhão. “Voltado para o seu trabalho 

acerca dos jesuítas, Gonçalves Dias dava certamente preferência aos documentos sobre 

estes, tanto mais quanto achava que a história da Companhia de Jesus era a história da 

colonização do Brasil”, comenta Pereira (1943: 210) com propriedade. Dias também teria 

copiado vários trechos da obra de Gregório de Matos, pois, à época, só haviam sido 

publicadas, do poeta baiano, as poesias reunidas pelo Cônego Januário da Cunha Barbosa, 

G. M. Pereira e Varnhagem, e nas Bibliotecas de Lisboa e de Évora existiam códices que 

só muito mais tarde foram copiados (cf. ibidem). 

 Entretanto, Gonçalves Dias pede para ser exonerado do cargo em favor de João 

Francisco Lisboa, o que se efetiva em novembro de 1856. É nomeado chefe da seção de 

Etnografia da recém-criada Comissão Científica de Exploração, que deveria viajar pelas 

províncias do norte do Brasil recolhendo informações sobre os seus recursos. Um dos 

motivos pelos quais aceita compor a Comissão teria sido a vontade de ver de perto os 

lugares da luta que evocava em sua epopeia incompleta. Gonçalves Dias fica encarregado 

de fazer as compras necessárias para a exploração, para as quais o governo lhe dava 

verbas. De Londres, o amigo Capanema fazia encomendas e Dias viajava por diversos 

países à procura de livros e instrumentos como cefalômetros, dinamômetros, aparelhos 

fotográficos e papéis especiais para desenho (cf. ibidem). Os livros foram comprados, 

quase na sua totalidade, ao livreiro Brockhaus, com quem acabaria por combinar também 

a edição da própria obra. 

 Em abril de 1857, lança uma reunião dos seus livros anteriores, com alterações, 

chamada Cantos, na livraria-editora Brockhaus, em Dresde. Poucos meses depois edita 

ainda o Dicionário da língua tupi e Os Timbiras (os primeiros quatro cantos). O amigo 

Capanema, já no Brasil, era quem distribuía os livros de Gonçalves Dias, que iam sendo 

“devorados” pelo público na Corte e nas províncias. Segundo informa Pereira (1943: 

215), os jornais do Maranhão “avisavam incessantemente da chegada de novas remessas. 

Em São Luiz, a casa Ao Leão de Ouro anunciava, entre toucados de frocos, flores e rendas, 

cortes de gazes, (…), ‘os Cantos de Antônio Gonçalves Dias, próprios para mimos e 

étrennes de anos’.” Na Europa, apesar de serem em língua não muito conhecida, os Cantos 

venderam bastante, a ponto de o livreiro lhe propor o custeamento de uma nova edição. 

Os Timbiras, por outro lado, não tiveram a mesma aceitação. Na Alemanha, Gonçalves 

Dias aproveita para concluir a sua tradução da Noiva de Messina de Schiller. Conhece 

Carl von Martius, com quem tem discordâncias a respeito dos índios. 
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 No início de agosto de 1858, o poeta embarca em Southampton rumo ao Rio. Ao 

ver de sua biógrafa Lúcia Pereira (1943: 238), “esses anos na Europa foram um hiato 

estéril, pelo menos do ponto de vista da obra de Gonçalves Dias”, uma vez que 

“interrompidos os trabalhos históricos, recalcada a expansão poética, a atividade 

fragmentária só podia desviá-lo de sua verdadeira vocação”. De fato, durante os anos de 

“moradia” na Europa – se é que se pode falar assim com relação a um período tão 

movimentado –, o poeta preocupou-se mais em divulgar a produção já existente do que 

em iniciar uma nova. 

 Contudo, no âmbito deste estudo, verifica-se que foram de suma importância os 

contatos interculturais estabelecidos nesse período, uma vez que o poeta se colocou no 

centro da produção cultural da época – Paris –, com todo o cosmopolitismo que 

caracterizava a cidade. Travou discussões sobre a representação gráfica dos fonemas das 

línguas indígenas com Martius, fez amizade com Ferdinand Denis (que seria seu grande 

divulgador), foi aclamado no meio literário alemão, dentre tantas outras relações que 

escapam ao registro e que com certeza o marcaram profundamente. Espalharam-se, assim, 

pelo Brasil e pela Europa, representações da cultura brasileira através da consciência 

contrapontística do exílio e da incrustação de valores europeus ao elemento nativo 

brasileiro. 

 

1.4.1 Viagem ao Norte em Comissão 

 

 Após quatro anos na Europa, desembarca no Rio sem intenções de se demorar 

muito; queria partir para a Exploração o quanto antes. Durante o tempo de espera, 

apresentou ao Instituto documentos históricos, que lá foram publicados, e os originais de 

Brasil e Oceania acrescidos de notas e elucidações oriundas de seus estudos nos arquivos 

estrangeiros. Só em janeiro de 1859 é que a Comissão parte no vapor Tocantins, composta 

de cinco secções: Botânica; Mineralogia; Zoologia; Astronomia e Geografia; e 

Etnografia, por Gonçalves Dias, encarregado também da narrativa de viagem. 

 Não obstante todo o investimento e preparação, além de toda a esperança 

depositada nessa empresa, a Comissão não alcançou os seus objetivos. Dificuldades de 

toda ordem se lhe interpuseram, como a perda de bagagens, a retenção de verbas nas 

províncias e a fragmentação do grupo. Em abril de 1861, toda a Comissão se reuniu em 

Fortaleza para deliberar sobre a situação e resolveu pedir licença ao governo para retornar 
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à Corte, a fim de rever o projeto. Os membros da expedição seguiram então rumo ao Rio; 

todos, menos Gonçalves Dias, que continuou a trabalhar no Amazonas. 

 O presidente da província do Amazonas, diferentemente de outros anteriormente 

solicitados, foi muito solícito ao empreendimento da exploração, incumbindo Gonçalves 

Dias de visitar as escolas do Solimões. Assim, munido de meios suficientes, Gonçalves 

Dias iniciou suas viagens pela Amazônia, chegando até as fronteiras com o Peru, a 

Venezuela e a Bolívia. 

 Não se têm muitas informações desta viagem porque o diário de Dias não foi 

muito minucioso, mas, daquilo que deixou registrado, muito se pode aproveitar para a 

compreensão de suas representações dos povos indígenas e da natureza tropical. No 

início, teve sobretudo contato com índios nômades, que moravam mais tempo em canoas 

de pesca do que nos casebres ribeirinhos. As crianças frequentavam as “pobres escolas 

com mestres improvisados – em regra os vigários locais –” (Pereira, 1943: 276) quando 

não estavam acompanhando os pais à pesca, e iam aprendendo o português. O rio 

Amazonas lhe impressionava pela imensidão:  

 

Pasmado quando entra no grande leito do Amazonas, perdido nesta imensidade, o viajante pensa 

consigo: “Lá mais em cima, estas águas se hão-de tornar menos volumosas, hão-de estreitar-se 

estas margens, este colosso há-de enfim cair debaixo da ação e compreensão dos sentidos 

humanos!”. Nessa esperança, passa o Xingu, Tapajós, Trombetas, Madeira (gigantes também!) e 

o rio é sempre o mesmo!!  (idem, 277) 

 

 Na solidão amazônica, volta a escrever poemas, sobretudo líricos, mas que 

também continham reflexos do meio em que se achava, como “A baunilha” (Dias, 1998: 

684). Em excursão pelo rio Madeira, dedicou-se a muitas questões que o interessavam, 

como a devastação das florestas, as possibilidades agrícolas da Amazônia e a língua dos 

índios bolivianos (Baure) com os quais conviveu. Das impressões sobre a natureza, 

escreveu, dentre outras linhas comovidas: “Infindas palmeiras, cujas raízes procuram e se 

nutrem de umidade, levantam os leques e as palmas, matizadas com as cores vivas das 

araras e papagaios, que se folgam de pousar nelas” (Dias apud Pereira, 1943: 288). Revela 

uma visão edênica da floresta quando diz, a respeito dos frutos silvestres, que estes “só 

esperam a mão do homem para o recompensarem dos seus desvelos” (ibidem). 

 As suas viagens pela Amazônia não foram feitas de uma vez só, tendo sido a mais 

proveitosa aquela que realizou pelo Rio Negro, partindo em agosto de 61. Nessa ocasião, 

passou por lugares cujos nomes eram ora indígenas, ora portugueses – fato que lhe 

chamou a atenção –, e cuja população era, por vezes, quase toda indígena, como na 
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fortaleza de São Gabriel, onde conheceu o povo Uaupê. Nesses encontros, conforme 

atesta Pereira (1943: 299-300), 

 
[o]s caboclos, como chamava indistintamente aos índios e aos mestiços, enchiam-no de ternura, 

falando língua [N. da A.: Gonçalves Dias escrevia sempre língua, em vez de língua geral], baré ou 

português; Tocanos, Tarianas, Juruparis, Xirianás, usando ainda cueios ou vestindo roupas de 

brancos, eram sempre os mesmos. ‘Não há gente como a nossa, considerava eu’ – escreveria no 

seu diário – ‘Soldados bons como eles! Marujos excelentes (…)’ 

 

 Note-se que Gonçalves Dias, mesmo assumindo um papel de explorador do 

próprio país, fala daqueles povos como “gente nossa”. Contudo, referia-se a índios e a 

mestiços por “caboclos”, o que acaba por demarcar uma diferença em relação a si próprio 

e por ignorar determinadas especificidades daqueles grupos. O “nossa” parece ter mais a 

ver com a “originalidade” que procura do que com uma real identificação. Nesse sentido, 

refere ainda Gonçalves Dias, em carta: 

 

Eu trouxe uma meia dúzia desses marmanjos que não se fartam de me chamarem entre si “Carinã 

écatú”, o que vem a dizer em língua de preto “Branco bom mesmo”, isto a troco de um pouco de 

fumo, distribuído com jeito, de condescendência a tempo, e que hoje irão comigo para o fim do 

mundo! Ótima gente! Por fim apaixono-me deles, ponho cueio e vou para o mato, traduzir meus 

indignos versos em língua de caboclo. (Dias apud Pereira, 1943: 303) 

 

 Nesta fala, percebe-se a complexidade das identidades envolvidas nessas 

interações humanas, pois a marca da diferença étnica, social e cultural se faz sempre 

presente, de forma inevitável. Vê-se aqui que Gonçalves Dias percebe a si próprio como 

superior aos “marmanjos” e “caboclos”. Ainda que lhes tenha bastante simpatia, não é 

capaz de os ver como iguais, por considerar, como se lê nas entrelinhas, que eles não são 

“civilizados”. Começa-se a delinear quão redutor pode ser atribuir ao indianismo de 

Gonçalves Dias uma autenticidade maior em virtude de sua parcela de “sangue indígena” 

e de convivência com índios na infância, pois estes elementos não eram suficientes para 

que o poeta se identificasse totalmente com a etnia indígena, nem representavam talvez 

maior fator de importância na sua obra do que a sua formação e as discussões em voga 

na Europa e no Brasil acerca do homem “primitivo” e da configuração da história 

brasileira. Contudo, é fato que toda a sua obra indianista foi feita antes da observação 

direta levada a cabo na Comissão Científica, influenciada, sobretudo, por leituras que 

serão exploradas no capítulo seguinte. 

 O “etnógrafo” Dias guarda cuidadosamente nomes e expressões indígenas, rios, 

ilhas, serras e morros; descreve ritos religiosos e recolhe objetos indígenas (cf. idem). Em 
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outubro chega a Manaus, em novembro está no Maranhão e em dezembro se encontra de 

volta ao Rio de Janeiro. 

 

1.4.2 Do Rio para o Maranhão – desvio para a Europa 

 

 Bastante debilitado, tratou de concluir os trabalhos da Comissão para poder 

realizar o seu desejo de se recolher no Maranhão. Obteve então licença para tratar de sua 

saúde e em abril de 1862 parte para o Norte. No entanto, numa das paradas do navio, em 

Recife, consultou um médico que o aconselhou vivamente a não seguir para o Maranhão, 

mas antes fugir dos trópicos, procurando nos climas temperados da Europa remédio para 

os seus males.  

 Passou por Paris, Vichy e Dresde, onde Porto Alegre era cônsul. Afirmava, sempre 

afetado pela “exiliance”, coisas como: “Paris não é o meu paraíso”, “o meu Maranhão lá 

está à minha espera” (Dias apud Pereira, 1943: 361 e 367), mas não se furtava às 

responsabilidades que se lhe iam sendo atribuídas – em 26 de abril de 1863, morre João 

Francisco Lisboa, que, desde 56, havia sucedido Gonçalves Dias na busca de documentos 

históricos na capital portuguesa, conforme atrás mencionado; desta forma, Dias foi 

nomeado para o substituir, dando continuidade ao trabalho começado entre 54 e 56.  

 Em Lisboa, sabendo que o governo imperial auxiliaria a impressão da obra de 

Martius, faz o interessante pedido de um exemplar a Capanema, a que tinha direito “como 

legítimo cantor das palmeiras”: “careço dele para os meus índios, se é que não fiz 

bancarrota poética.” (Dias apud Pereira, 1943: 371). Deixando copistas em Portugal, vai 

para Paris em maio de 1864 à procura de melhores ares para a sua saúde frágil, e, no 

sofrimento, ressente-se de estar fora do seu país: “Não me agrada andar doente por terras 

estranhas e aborrecer pessoas que mal conheço; e se estou condenado a vegetar 

inutilmente daqui por diante, prefiro que seja isso na companhia de meus bons amigos do 

Maranhão e da minha família de Caxias.” (Dias apud Pereira, 1943: 372). Melhorou um 

pouco em Aix-les-bains, onde pensava em fixar-se, quando recebeu o comunicado do 

Ministro do Império dispensando os seus serviços por medida de economia (cf. Pereira, 

1943).  

Assim, não tendo renda garantida na Europa que não lhe proviesse de ajuda de 

amigos, julgou mais prudente recolher-se ao Maranhão, com “cócegas (…) de rever as 

palmeiras onde canta o sabiá” (Dias apud Pereira, 1943: 376). Planejou a viagem junto a 

Odorico Mendes (humanista maranhense renomado e muito amigo de Gonçalves Dias 
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desde a mudança deste para o Rio), mas o destino lhes pregou uma peça: Odorico falece, 

subitamente, em Londres, o que, além de abalar o poeta, fez com que este se demorasse 

mais na Europa para tentar salvar manuscritos do amigo. 

Em 10 de setembro de 1864, um mês após completar 41 anos de idade, Dias 

embarca no Ville de Boulogne com destino à sua terra. Queria poder exclamar, como 

escreve naquele ano em poema muito semelhante em temática à Canção do Exílio: “Tudo 

isto que vejo é meu! / Meu este sol que me aclara, / Minha esta brisa, estes céus; / Estas 

praias, bosques, fontes, / Eu os conheço – são meus!” (Dias, 1998: 704). Entretanto, mais 

uma vez a ironia do destino apanhou-o de forma implacável: viajando como único 

passageiro (afora a tripulação), passa 52 dias no mar, a piorar consideravelmente de seus 

males físicos, pelo que ao fim da viagem já não se alimentava e, por conseguinte, foi o 

único que não sobreviveu ao naufrágio do navio no baixio de Atins, próximo a Guimarães, 

na madrugada do dia 3 de novembro (cf. Pereira, 1943).  Este ponto de sua biografia, 

tomado analiticamente, traz à tona a questão da impossibilidade do regresso do exilado, 

no âmbito da sua consciência, ou seja, a falta que o exilado sente de um ponto onde fixar-

se à medida que se desenvolve a tensão entre dois ou mais lugares. A este respeito, são 

esclarecedoras as palavras de Alexis Nouss:  

 
L’experience exilique commence dans le lieu de départ avant le départ, la décision prise 

(volontairement ou non), et puis elle se continue sur la scène subjective : le moi se sent exilé au 

sens où il ne cadre pas ou pas encore, sans être certain que cela arrivera jamais – il faudrait à cette 

fin un double cadrage, par nature impossible. À ce titre, l’exiliance est d’abord l’expérience des 

frontières interieures. Passées et passées encore. Sans point d’ancrage final. (Nouss, 2013b: 11)18 

 

Sob esse ponto de vista, por mais que Gonçalves Dias buscasse o regresso, não 

haveria um porto simbólico para o receber, um “lugar mental”, por assim dizer, que o 

fizesse sentir novamente – se é que um dia se sentiu – confortável no seu ambiente. As 

fronteiras interiores haviam sido de tal forma atravessadas que o senso de pertença plena 

se esvaneceria. Só lhe restou, portanto, morrer tentando encontrar esse lugar.  

                                                           
18 “A experiência exílica começa no lugar de partida, antes da partida, na decisão tomada (voluntariamente 

ou não), e em seguida ela continua no âmbito subjetivo: o eu se sente exilado no sentido de que ele não se 

enquadra (mais), sem estar certo de que isso algum dia venha a acontecer – o que exigiria um duplo 

enquadramento, por natureza impossível. Nesse sentido, a ‘exiliance’ é antes de tudo a experiência das 

fronteiras interiores. Passadas uma e ainda outra vez. Sem ponto de ancoragem final.” (Tradução livre) 
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2 A bagagem literária de um poeta exilado 

 

 O exílio surge na poética de Gonçalves Dias não apenas em decorrência da sua 

experiência pessoal, mas também devido ao contexto do Romantismo (que punha em 

relevo esse tema) e à sua formação enquanto leitor. Assim, após ter-se descrito e analisado 

boa parte do seu percurso pessoal no que toca ao exílio vivido, pretende-se, neste capítulo, 

perseguir o exílio lido, isto é, as fontes textuais da construção simbólica desse tema no 

imaginário do poeta maranhense. 

 Sem pretender ser exaustivo, este levantamento tem como objetivo identificar as 

influências literárias mais relevantes na construção do nacionalismo de Dias, em virtude 

do papel fundamental que essas leituras exercem na composição do projeto literário 

gonçalvino. Através delas, unem-se a condição e a consciência do exílio, à maneira da 

“exiliance” de Nouss (2013), no âmbito literário: Gonçalves Dias se encontra no exílio e, 

talvez por isso mesmo, procura e produz literatura de exílio. O “viajante” vai 

acrescentando à sua “bagagem” cada vez mais “testemunhos” legitimadores e 

iluminadores da sua experiência. Essa consciência exílica o impele a tentar definir a 

brasilidade, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, a partir dessas referências: 

 

Nascido no Brasil, tendo vivido em Portugal durante catorze anos e conhecido outros países da 

Europa, o poeta assimilou valores, ideias e conceitos de cultura europeia de diferentes literaturas 

do Velho Continente, ao mesmo tempo que cultivava seu sentimento de brasilidade, de homem da 

América, que na infância convivera com índios. (Mesquita in Castro, 1999: 41) 

 

 Dentre essas várias literaturas, as que mais se sobressaíram na formação da sua 

bagagem literária – conforme mostram os seus críticos e as citações do próprio autor – 

foram: a alemã, com destaque para Goethe, Schiller, Heine e Novalis; a italiana, pelos 

textos de Dante, Petrarca, entre outros; a portuguesa, principalmente por meio de Camões, 

Garrett e Herculano; a francesa, pelas leituras de Victor Hugo e de Chateaubriand; e a 

inglesa, por Shakespeare e Byron (cf. Castro, 1999; Peres, 2003). 

 Uma de suas primeiras leituras, ainda na infância – conforme referido 

anteriormente –, foi a História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França 

(cf. Pereira, 1943), a partir do qual poderá ter começado a formar, em seu imaginário, 

uma ligação simbólica, cultural, com a Europa e seus valores. Essa informação reveste-

se de um significado ainda maior por não se tratar de um acaso ou de uma leitura 

excêntrica, mas antes de um dos livros mais populares e entranhados na cultura do sertão 

nordestino. Como informa o antropólogo Câmara Cascudo,  
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A HISTÓRIA DE CARLOS MAGNO E DOS DOZE PARES DE FRANÇA [sic] foi, até poucos 

anos, o livro mais conhecido pelo povo brasileiro do interior. De escassa popularidade nos grandes 

centros urbanos, mantinha seu domínio nas fazendas de gado, engenhos de açúcar, residências de 

praia, sendo, às vezes, o único exemplar impresso existente em casa. Raríssima no sertão seria a 

casa sem a HISTÓRIA DE CARLOS MAGNO, nas velhas edições portuguesas. (Cascudo apud 

Wanderley, 2014: 251) 
 

 As características descritas por Cascudo aproximam-se muito do contexto em que 

Gonçalves Dias teve contato com a obra: no interior do Brasil, em pleno sertão nordestino, 

oferecida pelo pai, comerciante português. Há referências, inclusive, a leituras exaustivas 

do livro por Dias antes mesmo de ter ganho um exemplar do pai (cf. Pereira, 1943), o que 

ratifica a popularidade do livro entre a população caxiense da época. Essa informação 

confirma ainda outro detalhe fornecido por Cascudo, quando afirma: 

 
A História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, como a conhecemos em 

Portugal e Brasil, não existe em espanhol e francês. (…) Todos os velhos cantadores profissionais 

a sabiam de cor. (…) Não conhecer a História de Carlos Magno era ignorância indesculpável, 

indigna dos bardos sertanejos, mesmo analfabetos. Faziam-na ler, folha por folha, escutando, 

aprendendo, entusiasmando-se, decorando, repetindo as façanhas, transformando-as em versos, 

em perguntas fulminantes e respostas esmagadoras. (…) Roland au Moyen-Âge está morto na 

memória folclórica de França, por quem lutou, e na Espanha, onde morreu. Vive, valoroso, 

invencido, incomparável, na poesia cantada do Nordeste do Brasil (Cascudo apud Wanderley, 

2014: 250) 

 

 Assim, amplia-se a compreensão da importância dessa obra na formação de 

Gonçalves Dias, uma vez que se tratava de um traço comum da cultura nordestina do 

início do século XIX. Pode-se intuir que a difusão dessa obra tenha colaborado com a 

resistência da ideologia colonialista e dos valores europeus nesse meio, pois é notória a 

identificação do público popular nordestino com o código de honra do guerreiro 

(incluindo a defesa da fé cristã) desse romance de cavalaria (cf. Wanderley, 2014). 

 Nessa perspectiva, é possível que Gonçalves Dias, ao tomar conhecimento do 

Romantismo europeu e da sua busca pelo passado mítico medieval – em relação estreita 

com a construção dos nacionalismos –, tenha estabelecido uma ligação, ainda que 

porventura inconsciente, com os textos orais e escritos que permearam a sua infância. Na 

obra do poeta, o medievalismo também esteve ligado ao projeto de nação. Nas palavras 

de Ribeiro (1998: 912), era-lhe “necessário resgatar o passado, medieval português e 

indígena brasileiro, para, modelarmente, criar uma nova nação”. 

 Para além dessa primeira leitura, que criava uma espécie de ligação simbólica com 

elementos culturais europeus, é possível identificar nos seus paratextos – prefácios, 

epígrafes e notas – vários autores e aspectos que chamam atenção do ponto de vista da 

consciência exílica e da crítica póscolonial, pelas funções que esses elementos 
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“adicionais” exercem na configuração do seu nacionalismo. Apesar de o paratexto 

aparentemente ter apenas a função de acompanhar um determinado texto, uma leitura 

mais atenta pode estabelecer relações de sentido importantes entre eles. Araujo (2010: 2) 

explica que, segundo o crítico francês Gérard Genette, eles retomam o texto como força 

discursiva: 

 
Na perspectiva paratextual, o texto é ampliado pelos elementos-fronteira que o envolvem, como 

os elementos pré-textuais e pós-textuais (…). Com esse intuito, o prolongamento da obra, a partir 

dos seus invólucros, tem as funções de apresentar e presentificar, torná-la presente, assegurando 

sua recepção.  

 

No caso em questão, notam-se, entre as escolhas paratextuais do poeta e os seus 

próprios versos, relações de legitimação dos temas e de demonstração de rigor e erudição 

por parte do autor, dado o historicismo dominante na produção literária da época. Dentre 

as centenas de citações feitas por Gonçalves Dias em sua obra, serão analisadas neste 

estudo as referências à literatura de viagens e à literatura de exílio (no sentido adotado 

por McClennen, 2003), com ênfase nos trechos mais significativos no que toca à 

construção do ideário nacionalista através da “exiliance”, conforme se verá adiante. 

  

2.1 Demonstração de rigor e erudição  

 

 Na estética do Romantismo, de uma maneira geral, observa-se uma preocupação 

historicista, que busca a afirmação da particularidade de uma nação com base em 

documentos que poderiam fundamentar e explicar o seu momento presente. 

Historiografia e literatura tinham em comum a busca pelas origens nacionais, pelos 

aspectos particulares de cada Estado-Nação, em contraposição ao universalismo 

iluminista e positivista (cf. Angelo, 1998). No caso de Gonçalves Dias não foi diferente: 

mesmo em suas obras literárias, percebe-se um cuidado por parte do autor em revelar 

fontes das informações que utiliza em sua construção de elementos poéticos, com 

destaque para aqueles relacionados ao índio e à natureza. É como se não lhe bastasse o 

fato de ser brasileiro para revelar o país ao mundo; até porque o tempo que invoca é o 

anterior ou paralelo à colonização, isto é, um tempo que ele não vivera e que poucas 

fontes até então haviam reconstituído. 

 Assim, para dar fidedignidade às suas representações poéticas dos elementos 

nativos do Brasil – e até mesmo para elaborá-las –, o poeta maranhense se mune de 

testemunhos da época colonial, respondendo, ainda que indiretamente, ao chamado de 
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Magalhães “para o estudo de documentos esquecidos de nossa limitada glória nacional” 

(apud Nascimento in Castro, 1999: 36). Recorde-se que, chegado ao Rio de Janeiro, 

Gonçalves Dias empreendeu longa pesquisa na Biblioteca Pública a fim de reunir alguns 

desses documentos; não só para a sua obra poética, mas principalmente para a sua História 

dos Jesuítas, nunca terminada (cf. Pereira, 1943; Treece, 2008). Toda a sua produção 

intelectual e artística parecia atravessada por um fio condutor: o da construção da 

identidade nacional. 

 É interessante observar a diminuição da quantidade de notas na edição completa 

dos Cantos e a sua ausência na publicação da epopeia brasileira (inacabada), Os Timbiras. 

Esse fato indica um progressivo aumento da autoridade do literato caxiense enquanto 

“poeta-sábio”; uma diminuição da sua necessidade de “se explicar”, de provar que era 

rigoroso na sua descrição (ainda que artística, não científica) do cenário brasileiro. Para 

um/a leitor/a atual, é curioso encontrar, em um livro de poemas, notas de fim que 

explicam metáforas, termos indígenas e opções ortográficas, além de demonstrar a 

consulta a mais de uma fonte sobre cada informação: 

 
A descrição das cerimônias com que eles usavam matar os seus prisioneiros de guerra é 

rigorosamente exata, ainda que não adotamos [sic] dos autores senão aquilo em que todos ou 

a maior parte concordam. Veja-se Hans Staden – cap. 28 – dos usos e costumes dos Tupinambás. 

– Notícia do Brasil, cap. 171 e 172. Notícias Curiosas L. 1. n. 128 e Léry cap. XV. (Dias, 1851: 

291-292, destaques nossos). 

 

 Dias parece preocupado, como em um trabalho científico – alinhado ao 

Positivismo daquele tempo –, em mostrar que confrontou diversas fontes antes de afirmar 

qualquer coisa ou de adotar qualquer termo; que o cenário e as pessoas que descreve em 

seus poemas são, efetivamente, aqueles que caracterizavam o Brasil à época do 

“descobrimento”. Em algumas notas, chega a discorrer longamente sobre detalhes da vida 

indígena. É minucioso ao informar até mesmo os títulos e os capítulos em que as 

informações citadas se encontram; prática que vai sendo abandonada nos Cantos, quando 

já se considera um autor renomado. 

 Quando publica os Primeiros Cantos, o poeta inclui “Notas às Poesias 

Americanas”, nas quais afirma: “Estes cantos para serem compreendidos precisam de ser 

confrontados com as relações de viagens, que nos deixaram os primeiros descobridores 

do Brasil e os viajantes Portugueses, Franceses e Alemães, que depois deles se seguiram.” 

(Dias, 1846: 30, destaque do autor). Já na edição completa dos Cantos, o autor retira esse 

comentário e algumas fontes, mas continua citando Jean de Léry, Hans Staden, Ferdinand 

Denis, Padre Simão de Vasconcelos, Damião de Góis, Southey e o Padre Antônio Vieira. 
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 Ora, hoje se reconhece que “a literatura de testemunho no Brasil é (…) 

fundamento da  mitologia cultural brasileira” (Tonini; Castro in Castro, 1999: 65), embora 

a manifestação escrita tenha ficado reservada, durante o longo período colonial, à classe 

hegemônica. Como explica o historiador da literatura Alfredo Bosi (2013: 13), 

 

a pré-história das nossas letras interessa como reflexo da visão do mundo e da linguagem que nos 

legaram os primeiros observadores do país. É graças a essas tomadas diretas da paisagem, do índio 

e dos grupos sociais nascentes, que captamos as condições primitivas de uma cultura que só mais 

tarde poderia contar com o fenômeno da palavra-arte. 

E não só como testemunhos do tempo que valem tais documentos: também como sugestões 

temáticas e formais. Em mais de um momento a inteligência brasileira, reagindo contra certos 

processos agudos de europeização, procurou nas raízes da terra e do nativo imagens para se afirmar 

em face do estrangeiro: então, os cronistas voltaram a ser lidos, e até glosados (…). 

 

O Romantismo foi, certamente, um desses momentos de reação nacionalista da 

intelectualidade brasileira, manifesta na obra do autor dos Cantos. Se a missão do poeta 

romântico era realizar uma espécie de arqueologia da pátria, Gonçalves Dias assumiu-a 

de forma bastante empenhada, procurando as fontes mais confiáveis da época para 

fundamentar seus escritos. Um bom resumo de toda essa pesquisa, a que já se aludiu neste 

trabalho, encontra-se na formulação de David Treece (2008: 156): 

 
O interesse do poeta na história colonial datava de seus dias de estudante e de suas leituras dos 

textos dos cronistas e escritores de viagens. Alguns anos mais tarde, à época da publicação dos 

Primeiros Cantos, ele começou a reunir material para uma série projetada de romances históricos 

sobre sua província nativa (…). Seu projeto histórico mais sistemático e ambicioso, contudo, que 

iniciou por volta da mesma altura, era a História dos jesuítas, o texto com o qual iria pleitear um 

concurso organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico. Dez anos depois, estando na Europa, 

ele ainda reunia material para a obra. 

 

  Um dos nomes de maior relevo dentre as fontes do poeta em análise é o do padre 

jesuíta Simão de Vasconcelos (1596-1671), pela recorrência com que é citado e pelo papel 

“‘excepcional e insubstituível’ da historiografia inaciana para a reconstituição dos três 

séculos iniciais da terra brasílica” (Ramos, 2003: 426). No referido manifesto de 

Gonçalves de Magalhães, o nome do padre já aparece como uma fonte confiável. Dias 

especifica os títulos consultados: as Crónicas da Companhia, as Notícias do Brasil e as 

Notícias Curiosas. Ao autor destas obras é atribuída a origem do ufanismo brasileiro, 

corroborando o mito do Éden recuperado: “‘Em plena euforia do barroquismo literário e 

político brasileiro, pode dizer-se o criador do ‘ufanismo’ brasileiro com a teoria do 

Paraíso na América e dentro da América do Brasil’” (Maurício apud Ramos, 2003: 433, 

destaque do autor). Dias refere o Padre Vasconcelos como autoridade na descrição da 

vida dos índios, confrontando-o com outros autores, como nestas passagens: 
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Escrevendo Tobajaras segui, por ser mais eufônico, a ortografia do Padre Vasconcelos. Convém 

todavia confessar que se não deveria dizer Tobajaras, como este cronista, mas Tabajaras ou 

Tabaiaras, com Ferdinand Denis, o que mais se conforma com a etimologia, “Taba e Iara ou Yara”. 

Tabajaras é literalmente como se disséssemos, os senhores ou dominadores das aldeias. (Dias, 

1998: 559). 

 

Hans Staden escreve Paygi; Payé lê-se em uma das obras do Padre Vasconcelos, nome que 

também lhes dá Laet na sua Descrição das Índias Ocidentais. Lery e Damião de Góis escrevem 

Pagé, ortografia que agora adotamos. (Dias, 1998: 561). 

 

 Ao recorrer a estes relatos, Dias procura mostrar que o seu retrato do indígena é 

fiel à realidade dos tempos idos, que os seus leitores não conheciam; que nem tudo em 

sua poesia é invenção artística. Além do Pe. Vasconcelos, cita com grande respeito os 

estudos de Ferdinand Denis (1798-1890), autor de Scènes de la nature sous les tropiques, 

et de leur influence sur la poésie e do importante Resumé de l’histoire littéraire du 

Portugal et du Brésil, no qual a literatura brasileira aparece pela primeira vez como 

autônoma (em 1825) e onde Denis já indica o caminho que a poesia americana deveria 

seguir, acompanhando a independência política que o Novo Mundo conquistava. Nessa 

mesma linha de abertura para a compreensão do homem indígena está Jean de Léry (1534-

1611), muito citado pela sua Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. O relato de 

Roulox Baro, incluído nos Primeiros Cantos, mas retirado aquando da reunião da obra 

nos Cantos, é relevante por trazer à tona a colonização holandesa no nordeste brasileiro, 

que durou quase trinta anos, e informações preciosas sobre os Tapuias (1624-1654). 

 No entanto, não era somente sobre a história do Brasil que Gonçalves Dias 

buscava legitimação em fontes confiáveis: a história de Portugal também merecia ser 

tratada com rigor, razão pela qual o autor inclui a seguinte nota sobre as Sextilhas de Frei 

Antão: 

 
Estes cantos foram extraídos de alguns dos Historiadores portugueses. Os da Princesa Santa e S. 

Gonçalo – da História de S. Domingos por Fr. Luís de Souza; o de D. João – dos Elogios latinos 

do Padre Antônio de Vasconcellos; – o de Gonçalo Hermiguez da Crônica de Cister; o de Gulnare 

e Mustafá é todo fantasiado, ainda que tenha por base um fato histórico, – os escravos mouros 

trazidos d’África por Afonso V de mimo a Princesa D. Joana, que lhes mandou passar carta de 

alforria a quantos se quiseram batizar. (Dias, 1848: 289, destaques nossos) 

 

 Novamente, aparecem o cuidado com as fontes e a explicitação do que é histórico 

e do que é imaginado na sua poesia; nesse caso, em especial, revelando ainda 

conhecimento da cultura colonizadora e, confirmando a sua ambivalência, uma certa 

cautela para não se mostrar totalmente contrário a ela. Ainda sobre as Sextilhas, em que 

trata de um tema português, explica: 

 

 



 

 

50 

 

Lenda de S. Gonçalo 

«Bom sancto foy Sam Gonçalo, 

«Pezar que foy portuguez! » 

18 

Não escrevo sátiras: quer isto dizer que foi tão grande santo S. Gonçalo, que apesar da sua 

nacionalidade, mesmo os seus, conquanto desprezem tudo que lhes pertence, o apregoam e 

celebram. É frase de todas as suas crônicas, ou antes imitação daquele muito celebrado conceito 

de um dos seus clássicos. 

 - «por natureza 

E constelação do clima, 

Esta gente portuguesa 

O nada estrangeiro estima, 

O muito dos seus despreza.» -  

 

«Bons portuguezes antigos.» 

 

Português – moeda antiga de Portugal do valor, creio eu, de quinhentos réis.  

(Dias, 1848: 291, destaques nossos) 

 

Aqui se revela o respeito que Gonçalves Dias tinha pelo passado português, pela 

sua ancestralidade e pela formação cultural que teve no país de seu pai, através do 

esclarecimento de toda e qualquer referência em sua obra que pudesse dar a entender uma 

crítica direta ao povo português. Contudo, o poeta caxiense vai “se libertando” dessa 

ligação com o passado colonial em nome do seu projeto maior, o da autonomização da 

literatura brasileira. Deverá ser essa, provavelmente, a razão pela qual as notas aqui 

transcritas são suprimidas da edição alemã dos Cantos, restando apenas duas referentes 

ao vocabulário antigo empregado e ao uso do termo “rainha” para referir-se à Princesa D. 

Joana (Dias, 1857: 647; Dias, 1998: 560). 

Nesse sentido, em prólogo também suprimido da edição definitiva dos Cantos, 

mas presente na primeira edição dos Segundos Cantos e Sextilhas de frei Antão, 

Gonçalves Dias afirma: 

 
Variei o ritmo das sextilhas para que não cansasse; quis ver enfim que robustez e concisão havia 

nessa linguagem semiculta, que por vezes nos parece dura e mal soante, e estreitar ainda mais, se 

for possível, as duas literaturas – Brasileira e Portuguesa, – que hão de ser duas, mas semelhantes 

e parecidas, como irmãs que descendem de um mesmo tronco e que trajam os mesmos vestidos, – 

embora os trajem por diversa maneira, com diverso gosto, com outro porte, e graça diferente. 

(Dias, 1848: VI) 

 

 É significativa a forma como Dias descreve as literaturas brasileira e portuguesa, 

como provenientes de um mesmo tronco, e não numa relação de hierarquia em que a 

brasileira viria da portuguesa. Coloca-as no mesmo nível, como irmãs, e não como “mãe 

e filha”, conferindo à literatura brasileira uma dignidade de semelhante, não de 

                                                 
18 Neste trecho, excepcionalmente, foi mantida a ortografia do autor por se tratar de uma obra 

deliberadamente escrita em português arcaico. 
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dependente – característica de quem deseja se libertar da lógica colonial. O fato de o poeta 

ligar essa ideia à linguagem das sextilhas pode indicar a identificação desse “tronco 

comum” na língua, na origem galega do português europeu e do português brasileiro. 

Parece sugerir, ainda, no uso do adjetivo “semiculta”, uma ligação cultural entre as duas 

literaturas que se dá primeiramente por meio da oralidade, do metro popular tradicional 

– as quadras e sextilhas em redondilha maior ou menor, tão presentes nas cantigas do 

Cancioneiro geral de Resende. 

Em outras notas, se observa o esmero com a legibilidade, isto é, o esforço em 

explicitar tudo o que fosse incompreensível aos leitores desabituados (principalmente 

estrangeiros, mas não só, uma vez que se trata de uma recuperação de um passado e de 

um povo que nem os brasileiros conheciam bem). Exemplos dessa estratégia não faltam: 

 
Formosos como um beija-flor. 

 

Os indígenas chamavam ao beija-flor – Coaracy-aba – raios, ou mais literalmente – cabelos do sol. 

Convém saber-se esta particularidade para bem entender-se a comparação. 

  -------- 

A mãe d’água. 

 

A mãe d’água é uma náiada moderna, um espírito que habita no fundo dos rios. Acredita-se em 

muitas partes do Brasil que é uma mulher formosa com longos cabelos de ouro, que lhe servem 

como de vestido (…). O mesmo que as sereias, têm sobre elas a vantagem de serem criaturas 

de formas perfeitas, e delas se distinguem em fascinarem tanto com o brilho da formosura, como 

com a doçura da voz, e de atraírem principalmente os meninos. (Dias, 1851: 294, destaques nossos) 

 

Percebe-se nesta última nota que o parâmetro de comparação é a mitologia 

clássica, tendencialmente menos valorizada do que o folclore local. Na nota anterior, há 

a preocupação com a identificação exata da imagem pretendida pelo autor, característica 

da cultura indígena. Quando se refere a objetos dos índios, Dias procura sempre compará-

los a algum objeto conhecido dos leitores (versados na cultura ocidental): “Maracá – entre 

os Índios, o instrumento sagrado, como o Psaltério entre os Hebreus, ou o Órgão entre os 

Cristãos (…)” (Dias, 1846: 30). 

Outra nota reveladora do esforço pelo rigor e pela legibilidade é aquela incluída 

em rodapé na “Canção do Exílio”, na edição de 1846 dos Primeiros Cantos, e excluída 

dos Cantos (seguindo a mesma tendência observada anteriormente). O autor diz: “Quando 

eu compus esta canção, ou como melhor se chame, tinha apenas visto algumas das 

Províncias do Norte do Brasil”. Ora, em 1846, ao que se sabe, Gonçalves Dias só 

conhecia, do Brasil, parte do Maranhão e do Rio de Janeiro, para além da costa de vários 

estados, observada a distância do navio. Sendo assim, pode-se imaginar que a visão dos 

vários tipos de vegetação, relevo e fauna que compõem a paisagem brasileira o tenha 
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levado a fazer essa observação, uma vez que a descrição da sua terra pretendia se aplicar 

ao país inteiro e, no entanto, continha características mais presentes no estado do 

Maranhão do que nos outros, como as palmeiras. 

O discurso “explicativo” de Gonçalves Dias sugere ainda aspectos importantes de 

sua visão dos índios e da história dos povos. Os adendos que faz aos seus poemas tentam 

atenuar boa parte das diferenças culturais entre as visões de mundo europeia e indígena, 

quase sempre do ponto de vista dos primeiros (incluindo-se neles). Na primeira edição 

dos Primeiros Cantos, Dias faz as seguintes colocações, que depois retirará: 

 

6 - Já tive ocasião de explicar quais eram as funções dos Piagas; acrescentarei alguma coisa sobre 

o seu modo de viver. – Eram Anacoretas austeros, que habitavam cavernas hediondas, nas quais, 

sob pena de morte, não penetravam profanos. Vivendo rígida e sobriamente, depois de um longo 

e terrível noviciato [sic], ainda mais rígido do que a sua vida, eram eles um objeto de culto e de 

respeito para todos; eram os dominadores dos chefes – a baliza formidável que felizmente se erguia 

entre o conhecido e o desconhecido – entre a tão exígua ciência daqueles homens e a tão desejada 

revelação dos espíritos. (Dias, 1846: 31, destaques nossos) 

 

 Os adjetivos e os elementos comparativos escolhidos por Dias para descrever os 

rituais de iniciação dos Piagas (ou Pajés, como se convencionou mais tarde) estabelecem 

paralelos com os modelos conhecidos pelos leitores de educação europeia, diminuindo, 

de certa forma, a sua especificidade e reduzindo, ainda, o valor dos saberes locais em 

comparação com o que se entendia por ciência. Dias não se põe na posição de sábio local 

que vai explicar aos de fora como é o seu mundo, mas antes na perspectiva de um 

“historiador” que tenta traduzir um universo que lhe pertence mais através dos livros do 

que da experiência. 

 As opiniões que emite sobre os povos indígenas revelam a crença, comum na 

época, de que os índios seriam seres humanos em estágios evolutivos anteriores ao dos 

povos “civilizados”. É o que se depreende de textos como os que se seguem: 

 
7- Não foram os Tupis os primeiros íncolas do Brasil? – Eis uma questão de raças bem difícil 

de ser resolvida, e que há de algum dia ocupar os sábios quando a investigação se tornar 

impossível. É opinião quase geralmente seguida, que deles descendem todas as raças 

americanas dentre o Prata e o Amazonas. A generalidade do seu dialeto, o mais rico de todos, 

prova não só que eles eram os mais civilizados (devendo por consequência ser os mais antigos), 

vivendo incomunicáveis como tribos bárbaras, que eram, entendiam e falavam esse dialeto. 

Sendo verdadeira esta opinião, seriam os Tupis os Judeus da América. (Dias, 1846: 31, destaques 

nossos) 

 

Por isso mesmo que os Tobajaras ocupavam o litoral, é de supor que eles fossem antes os 

conquistadores, que os primeiros povoadores do país. Os conquistadores, como homens que 

eram, carentes das mais simples noções de agricultura, deveriam de preferência escolher as praias 

como mais mimosas da natureza e mais fartas, recalcando assim para o centro das matas os íncolas 

primitivos do país. É isto que sabemos da história de todos os povos bárbaros. Os Tobajaras 

portanto dominaram pela conquista (…)” (Dias, 1848: 288) 
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 Para Dias, segundo sugerem as suas notas, a história dos povos se assemelharia à 

história natural – da forma como era concebida na altura –, seguindo leis universais que 

os conduziriam a desenvolvimentos parecidos com o dos povos europeus. Não se poderia 

exigir que o autor tivesse a capacidade de antecipar o que depois se percebeu – que as 

sociedades consideradas primitivas têm suas formas próprias de desenvolvimento e não 

seguem necessariamente o mesmo curso de outras sociedades, nem têm qualquer ligação 

com uma possível sequência evolutiva. Contudo, parece importante destacar o ponto de 

vista do autor, inserido em tantos conflitos identitários e metodológicos na sua tentativa 

de representar o Brasil. 

 

2.2 Legitimação dos temas 

 

 Neste tópico19, destacam-se sobretudo as epígrafes, pois é nelas que Gonçalves 

Dias mais procura legitimação em autores consagrados para as suas próprias 

composições. Isso era bastante usual na época – como continua a ser, ainda que em menor 

grau, nos dias atuais – e consistia também numa forma de homenagem. Para os propósitos 

deste estudo, foram selecionadas as epígrafes que mais tivessem conexão com o exílio e, 

consequentemente, com o nacionalismo. 

 A citação que abre os Primeiros Cantos tem bastante interesse nesse sentido: “Les 

infortunes d’un obscur habitant des bois auraient-elles moins de droits à nos pleurs que 

celles des autres hommes?” (Chateaubriand). Verifica-se, aqui, um indício da influência 

do indianismo desse escritor romântico francês sobre a obra gonçalvina. Além disso, essa 

abertura sugere a identificação do “habitante dos bosques” com o próprio poeta, como se 

defendesse a importância dos seus “infortúnios” (conteúdo do livro), ou ainda, como se 

argumentasse a favor dos sofrimentos dos índios, menosprezados por alguns homens. 

 Logo em seguida, na primeira poesia do livro, a “Canção do Exílio”, o poeta cita 

outra autoridade do Romantismo, Goethe: “Kennst du das Land, wo die Citronen blühen,/ 

Im dunkeln die Gold-Orangen glühen,/ Kennst du es wold? – Dahin, dahin!/ Möcht ich… 

ziehn.” Sobre essa citação, assim escreve o crítico Wilton Marques (1996: 68): 

 
Um primeiro contato com o texto de Gonçalves Dias e, de imediato, salta aos olhos a justeza 

encontrada pelo poeta na escolha do fragmento de Goethe para epígrafe. Retirado do romance de 

formação, Os Anos de Aprendizagem de Wilhem Meister, o poema do escritor alemão acomoda-

                                                 
19 A divisão feita consiste num recurso meramente expositivo, uma vez que as epígrafes também tiveram 

seu cunho de demonstração de erudição: ao citar os autores mais renomados da época, na maioria das vezes 

em língua estrangeira, o autor também procurava mostrar conhecimento de várias línguas e literaturas. 
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se perfeitamente ao espírito do texto gonçalvino. De maneira que, ao escolher esse pequeno trecho 

da “Balada de Mignon”, e assim traduzido por Manuel Bandeira: “Conheces o país onde florescem 

as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro… Conhecê-lo? – Para lá, para lá 

quisera eu ir!”, Gonçalves Dias retira do poema original a expressão do desejo que também vai 

percorrer a sua Canção, isto é, o desejo de querer voltar à Pátria. 

 

De fato, o texto de Goethe faz um convite para conhecer o seu país, além de 

enfatizar as suas qualidades e o quanto o sujeito poético gostaria de ir para lá. Da mesma 

forma, o poema de Gonçalves Dias elenca as virtudes da sua terra, inclusive utilizando o 

mesmo elemento inicial: uma árvore – o poeta alemão fala das laranjeiras, enquanto o 

brasileiro fala das palmeiras. Ao tratar da obra de onde foi retirada a epígrafe, George 

Lukács – citado por Marques (1996: 69) – elenca as características do “desejo de voltar 

aliado à solidão melancólica” como emblemáticas da “figura do expatriado”. Assim 

sendo, concorda-se com a afirmação de que  

 
a inclusão da epígrafe (…) já apresenta, de antemão, dois dos motivos românticos que, juntamente 

com a metáfora da natureza, predominam no poema gonçalvino, ou seja, a incômoda sensação do 

sentir-se fora de lugar e a consequente melancolia que reveste a consciência do distanciamento da 

terra natal. (Marques, 1996: 69-70) 

 

 Essa epígrafe, portanto, busca legitimar o sofrimento causado pela consciência 

exílica ao apresentar um outro exemplo, já consagrado, de um autor que expressou o 

mesmo sentimento. A partir dessa confirmação, o poeta brasileiro sente-se autorizado a 

estabelecer comparações entre o seu país de origem e o país onde se encontra, com 

liberdade para exaltar as qualidades daquele em detrimento deste, por conta do sofrimento 

exílico compartilhado literariamente. 

 No poema “A escrava”, Dias (1998: 171) insere dois versos de Marino Faliero, 

personagem da obra homônima do poeta francês Casimir Delavigne: “O bien qu’aucun 

bien ne peut rendre! / Patrie! doux nome que l’exil fait comprendre!”. Neste caso, 

identifica o sentimento do texto citado com o de uma mulher que foi trazida como escrava 

do Congo, o que é particularmente interessante, como já destacado, em uma época na 

qual a sociedade brasileira era sustentada pela mão de obra escrava. Os africanos, 

portanto, não eram considerados sequer pessoas com direitos iguais aos das demais; que 

dirá um tema genuíno para a poesia. É inovadora, pois, a atitude de Gonçalves Dias ao 

eleger esse eu poético, além de reveladora de suas opções ideológicas (cf. Treece, 2008). 

 Nesse poema, ocorre o mesmo processo observado na Canção do Exílio: após a 

chamada de atenção para o sentimento exílico, promovida pela epígrafe, o eu lírico se 

permite divagar sobre as suas saudades; sobre tudo o que lhe era precioso na terra de 

origem e que não encontra na terra onde está no momento. Mais uma vez, portanto, se 
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verifica a ligação entre a consciência exílica e o acentuar da identificação com a terra 

natal, devido aos contrastes com o local de exílio. 

 Em “O desterro de um pobre velho” (Dias, 1998: 176), o poeta invoca um autor 

clássico – Virgílio – e um romântico – Schiller – que tratam do mesmo sentimento: a 

angústia de morrer longe da terra natal. O primeiro, pelo verso “Et dulces moriens 

reminiscitur Argos”; o segundo, pela citação “O! schwer ist’s, in der Fremde sterben 

unbeweint!”. Esses versos poderiam ser traduzidos para o português como: “e morre 

lembrando da sua doce Argos” e “Oh! É difícil para o estrangeiro morrer sem ser 

lamentado!” (traduções livres). Mantendo-se as devidas proporções, Dias atua aqui de 

modo semelhante ao da explicação em notas finais com dados historiográficos, pois, no 

âmbito da subjetividade, também busca legitimidade para os seus sentimentos. Não lhe 

basta dizer “eu sinto”; tem sempre de incluir “outros, de alma nobre, sentiram antes de 

mim”. Além disso, traz à tona um aspecto importante da consciência exílica, que é a 

angústia em torno da morte no exílio. É recorrente na literatura mundial o receio pela 

impossibilidade de se reintegrar à mãe-terra no lugar de nascimento; o medo de não ter o 

túmulo visitado e cuidado por entes queridos. Trazendo essas citações para o seu texto, 

portanto, o autor de “O desterro de um pobre velho” dá vazão a esses sentimentos e a essa 

simbologia da ligação espiritual e material com a terra natal, além de fortalecê-la por uma 

espécie de argumento de autoridade – a escolha de poetas renomados.  

 Em “O gigante de pedra” também aparece o tema do falecimento no exílio, com 

uma força imagética ainda maior. Nos versos retirados do poema “Le Géant”, de Victor 

Hugo, o eu lírico (guerreiro) pede para ser sepultado de forma a passar despercebido pelo 

estrangeiro: “Ô guerriers! ne laissez pas ma dépouille au corbeau ; / Ensevelissez-moi 

parmi des monts sublimes, / Afin que l’étranger cherche, en voyant leur cimes, / Quelle 

montagne est mon tombeau ! ”20. O fato de citar um poeta romântico, exilado e que, além 

disso, também escreve sobre uma montanha, serve de apoio para a descrição da enseada 

do Rio de Janeiro, a qual, como explica o próprio poeta em nota, lembra, a distância, o 

formato de um gigante adormecido. Assim, a relação entre os dois textos abre espaço para 

a interpretação de que o exilado, ainda que enterrado em solo estrangeiro, resiste na 

paisagem. A esse respeito, David Treece (2008: 176-177) acrescenta que a citação de “Le 

géant” “nos incentiva a interpretar o Gigante Brasileiro como o espírito marcial dormente 

                                                 
20 “Ó guerreiros! Não deixai ao corvo meu despojo; / Amortalhai-me entre os montes sublimes / Para que 

o estrangeiro busque, vendo-lhes os cimos, / Qual montanha é a minha tumba!” (Tradução livre por Fábio 

Fonseca de Melo in Treece, 2008: 176). 
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da nação que deve, um dia, despertar e resgatar sua glória”, o que se pode ler como o 

índio guerreiro, exilado de sua própria terra pelo colonizador, que, no entanto, permanece 

pela consubstanciação com a natureza – aspecto este central na cosmovisão indígena e 

reforçado pela poesia gonçalvina, conforme se verá com maior detalhe na seção seguinte. 

 Na epígrafe de “Tabira (poesia americana)”, tem-se um caso interessante de 

afirmação da heroicidade do índio por meio de uma epígrafe não poética, mas científica. 

Antes do poema, figura a seguinte citação: “Les peaux rouges, plus nobles, mais plus 

infortunées que les peaux noires, qui arriveront un jour à la liberté par l’esclavage, n’ont 

d’autre recours que la mort, parce que leur nature se refuse à la servitude”. A autoria não 

é informada, mas pode-se encontrar esse trecho, apenas ligeiramente diferente, na Revue 

Britannique (1833: 241), onde se verifica que o texto, na sua forma primeira, trata de 

índios da América do Norte. A omissão da fonte é oportuna nesse caso, pois faz com que 

a informação contida no texto se aplique aos índios brasileiros, sem contestação: “As 

peles vermelhas, mais nobres, porém mais infortunadas do que as peles negras, que 

chegarão um dia a ser libertadas da escravatura, não têm outro recurso a não ser a morte, 

porque a sua natureza se recusa à servidão.” (tradução livre).  

Essa abertura à narrativa heroica dos feitos do guerreiro Tabira faz com que, antes 

mesmo de conhecer tal personagem, o leitor já tenha em mente um estereótipo do índio: 

o de um ser que, diferentemente do negro, não se sujeita à escravidão, nem que para isso 

tenha de morrer. Bastante controversa, essa visão se ajusta, no entanto, à identidade 

brasileira que se construía na época, vendo ainda o elemento negro como estrangeiro ou 

como inferior. Vê-se, pelo próprio recurso a um texto alheio, o quanto essa visão se 

encontrava difundida, mesmo em textos científicos. 

 Quanto ao aspecto que conduz esta reflexão – a dialética entre o exílio e o 

nacionalismo na obra gonçalvina –, interessam ainda certas passagens de apresentação 

dos Primeiros Cantos. São momentos em que Gonçalves Dias deixa ver a influência dos 

espaços (e de suas representações literárias) sobre os seus escritos: 

 
Prólogo da Primeira Edição 

 

Dei o nome de Primeiros cantos às poesias que agora publico, porque espero que não serão as 

últimas. (…) Não têm unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas 

diversas – debaixo de céu diverso – e sob a influência de impressões momentâneas. Foram 

compostas nas margens viçosas do Mondego e nos píncaros enegrecidos do Gerês – no Douro e 

no Tejo – sobre as vagas do Atlântico, e nas florestas virgens da América. Escrevi-as para mim, e 

não para os outros; contentar-me-ei, se agradarem; e se não… é sempre certo que tive o prazer de 

as ter composto. 

 Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política 

para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem 
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de improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto 

enfim da natureza. (…) (Dias, 1998: 103) 

 

 Neste trecho, Dias se utiliza de modéstia retórica quando afirma ter escrito os 

poemas apenas para si, uma vez que, se fosse esse o caso, o autor não se teria dado ao 

trabalho de coligir todas as notas verificadas anteriormente, com um rigor quase científico 

em um livro poético. Tenta dar a entender, no passo em que diz afastar-se da arena 

política, que os seus cantos são puramente confessionais, inspirados pelos lugares por 

onde andou, quando as suas referências indicam, por vezes, o contrário. O poeta 

consegue, assim, naturalizar uma determinada visão da paisagem e dos habitantes do 

Brasil como a verdadeira, pelo fato de ser originária de observação ou de estudo. 

 Importa ressaltar ainda, sobre esse prólogo, a menção das paisagens portuguesas 

e das “florestas virgens da América”. Chama a atenção a formulação que o poeta utiliza 

para referir a sua terra, como se realmente tivesse vivido no meio da floresta tropical, e 

fazendo mais referência ao continente do que ao próprio país. Por meio dessa expressão, 

Gonçalves Dias, de certa forma, se equipara ao índio presente nos seus versos, pois as 

“florestas” onde porventura tivesse estado não eram “virgens”. Observa-se aqui mais 

facilmente um reflexo da representação do Brasil pelos autores que o poeta maranhense 

leu do que a sua própria vivência local, embora esta também tenha sido marcada por um 

contato intenso com a natureza. 

 Em face do exposto, verifica-se que a consciência exílica do poeta aqui estudado 

levou-o a olhar para a sua terra e nacionalidade a partir do ponto de vista de outros, 

informando e enformando as suas representações do Brasil. Dias elabora uma vasta 

“bibliografia” em torno da sua condição, fazendo com que, a partir dos registros de outros 

exilados, comece a elencar também as suas descrições do seu país, idealizadas pela 

distância e pelo Romantismo, mas comprovadas por uma base histórica, verificável em 

documentos. A sua revisão da história colonial à luz da bagagem literária aqui elencada 

o faz perceber uma identificação nova com o indígena: não só como raça presente no seu 

sangue, nem só como um símbolo imaginário e distante de brasileiro original, mas 

também como de um exilado. Recuperar esse índio e o seu Brasil dentro da literatura foi 

uma das missões abraçadas por Gonçalves Dias; talvez a mais importante no conjunto de 

sua obra, conforme se procurará delinear no capítulo seguinte. 
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3 O papel do exílio na configuração do nacionalismo de 

Gonçalves Dias 

 

 A vivência da separação da pátria se aliou à leitura do exílio romantizado na 

constituição de representações da terra e dos sujeitos “nacionais por excelência” – os 

índios – porque foi a partir desses dois processos (exílio vivido e lido) que Dias foi capaz 

de avaliar a dimensão trágica do legado colonial. A partir, por exemplo, da ideia de “bom 

selvagem” de Rousseau, o poeta maranhense terá imaginado o índio como vítima da 

sociedade, da propriedade privada (trazida pelo colonialismo) e teve uma noção ampliada 

do quão terrível fora essa perda para o Brasil. O genocídio das populações indígenas 

ganhou o significado da subtração do que se tinha de melhor no caráter nacional e que era 

preciso resgatar. A organização social indígena, idealizada, tornou-se em utopia, em um 

lugar imaginário onde não haveria desigualdade nem ambições materialistas, ao contrário 

do que a realidade contemporânea do poeta lhe apresentava. 

 Em Coimbra ou no retorno a Caxias, tanto pelas leituras quanto pela experiência, 

terá percebido que o sentimento do exílio atravessa fronteiras; é universal. Sendo assim, 

partindo desse “universal poético”, seria mais fácil sensibilizar os leitores sobre o que 

fora feito ao índio – e ao escravo negro – no Brasil, uma vez que esses sujeitos foram, 

ambos, exilados; cada um à sua maneira: o primeiro, expulso de seu território, por 

violência, fragmentação, doença etc.; o segundo, trazido à força de sua terra no continente 

africano. Somente por meio da experiência pessoal, isto é, do enfoque individual, o leitor 

ideal de Gonçalves Dias poderia compreender esses processos tão amplos e devastadores 

entre populações inteiras, entre tantas nações21. Colocando-se no lugar desses sujeitos 

exilados, por meio da partilha da mesma experiência – em sentido amplo –, Dias pôde 

sentir e fazer sentir as suas dores, a marca da injustiça na história do Brasil. 

 É assim que o poeta maranhense se desdobra em diversos sujeitos líricos: em um 

poema, o “eu” é um índio Tupi; no outro, um Tamoio; noutro ainda, uma escrava do 

                                                 
21 Recorde-se que, para os índios, cada povo representa uma nação, razão pela qual aquilo que consideram 

seu território não corresponde aos limites geográficos colocados pelos brancos, tal como sugere o guerreiro 

Tupi em “I-Juca-Pirama”:  

– Tu prisioneiro, tu? 

   – Vós o dissestes. 

 – Dos índios? 

  – Sim. 

   – De que nação? 

    – Timbiras. 
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Congo ou um velho; todos estes unidos pela consciência exílica. Assim, o sofrimento 

aparece de forma muito mais intensa, dramática, e não apenas tematizada ou narrada em 

terceira pessoa, como nos textos de autores indianistas anteriores. Embora o exílio fosse 

um tema romântico obrigatório, como lembra Treece (2008), o tratamento desse tema na 

literatura de Gonçalves Dias só se torna inteiramente compreensível à luz do caráter 

específico da sociedade brasileira do século XIX, tal como o escritor caxiense o percebia, 

isto é, marcado por um forte senso de alienação social e uma grande aversão às condições 

opressivas nas quais se baseava a economia do Império. 

 Em “A um poeta exilado”, percebe-se essa intenção “testemunhal” e a 

identificação do eu lírico com o índio por sua diferença em relação aos europeus: 

  
Também vaguei, Cantor, por clima estranho, 

 Vi novos vales, novas serranias, 

 Vi novos astros sobre mim luzindo; 

  E eu só! e eu triste! 

 

 Ao sereno Mondego, ao Doiro, ao Tejo 

 Pedi inspirações, – e o Doiro e o Tejo 

 Do mísero proscrito repetiram 

  Sentidos carmes. 

 (…) 

 

 Os filhos de Minerva, novos cisnes, 

 Que a fonte dos amores meigos cria, 

 E alguns de Lísia sonoros vates, 

  Sisudos mestres; 

  

 Ouvindo aquele canto agreste e rudo 

 Do selvagem guerreiro, – e a voz do piaga 

 Rugindo, como o vento na floresta, 

  Prenhe d’augúrios; 

 

 Benignos me olharam, e aos meus ensaios 

 Talvez sorriram; porém mais prendeu-me, 

 Quem sofrendo como eu, chorou comigo, 

  Quem me deu lágrimas! (…) 

 (Dias, 1998: 238-240) 

  

 Aqui, Gonçalves Dias faz questão de se identificar como o poeta exilado de que 

trata o poema, referindo locais onde efetivamente estivera – Coimbra, Porto e Lisboa, 

pelo nome dos seus rios – e identificando os seus “ensaios”, isto é, os seus escritos, com 

o canto “Do selvagem guerreiro, – e a voz do piaga”, ouvidos pelos sábios ao seu redor – 

“filhos de Minerva”, “sonoros vates”, “Sisudos mestres”. Estes o teriam olhado com 

bondade e simpatia, mas sem compreender a sua dor, pois, para eles, o canto era “agreste 

e rudo” e a voz do piaga ruge como o vento na floresta, som que só o eu lírico seria capaz 

de reconhecer. Manifesta-se neste poema a consciência de que o seu mundo não faz 
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sentido para os estrangeiros que o leem, nem tampouco a natureza de um país outro o 

pode acolher da mesma forma que a da sua terra natal – “Vi novos astros sobre mim 

luzindo; / E eu só! E eu triste!” – apesar da inspiração advinda dos rios portugueses. 

 Essa ligação afetiva com o lugar, que não ocorre da mesma forma em terra 

estranha, aparece também quando o eu poético é uma escrava: 

 

Oh! Doce país de Congo, 

Doces terras d’além-mar! 

Oh! dias de sol formoso! 

Oh! noites d’almo luar! 

 

Desertos de branca areia 

De vasta, imensa extensão, 

Onde livre corre a mente, 

Livre bate o coração!  
(Dias, 1998: 171) 

 

 A natureza desses lugares rememorados se coaduna às sensações que eles 

invocam: o sol e o luar são amenos, e a amplidão do espaço traz liberdade. De forma 

semelhante escreve o poeta em “O desterro de um pobre velho”:  

 

O sol, que além vês raiando 

 Entre nuvens de carmim, 

Noutros climas, noutras terras 

 Não verás raiar assim. 

(Dias, 1998:177) 

 

 Esse cruzamento dos planos afetivo e espacial é bastante recorrente em Gonçalves 

Dias, como confirma Peres (2003: 116), denominando-o “correlação simétrica entre 

espaço e sentimento”. O sujeito poético vai traçando a sua topografia afetiva pela 

associação de valores positivos ao conhecido (o lugar de origem), e de valores negativos 

ao desconhecido (o espaço de exílio). No entanto, esses lugares não são sempre os 

mesmos: o que torna um espaço exílico na obra gonçalvina é a falta de comunhão com as 

pessoas e com a natureza, e não só os atributos físicos da terra natal. Após vivenciar o 

sentimento exílico em sua própria cidade, Gonçalves Dias adquire uma nova visão, como 

confirma Peres: 

 

Embora tema decisivo em sua poesia, o exílio não pode ser interpretado, contudo, apenas pela 

ótica da polarização entre Metrópole e Colônia, de modo a reafirmar a inserção da obra do poeta 

maranhense no contexto da independência política, pois em “Adeus” o desterro se dá dentro de 

seu próprio país. Nos Segundos Cantos, Gonçalves Dias sugeriria, por extensão, uma definição 

mais abrangente de exílio: 

 

 A pátria é onde quer que a vida temos 

 Sem penar e sem dor; 

Onde rostos amigos nos rodeiam, 

 Onde temos amor: 
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 Onde vozes amigas nos consolam 

 Na nossa desventura, 

 Onde alguns olhos chorarão doridos 

 Na erma sepultura 

  

 (“Ao aniversário de um casamento”) (Peres, 2003: 157-158, destaques do autor) 

 

 No trecho do poema transcrito por Peres, vê-se que a topofilia, conforme a 

chamam Tuan (1980) e Bachelard (2008 [1957]), ou seja, a ligação afetiva com um 

determinado lugar, dá-se por meio de atitudes e valores em relação ao ambiente, em 

decorrência da percepção ambiental e das relações interpessoais ali estabelecidas. Um 

ponto importante no referido poema, nos seus versos finais, decorrente da topofilia, é a 

questão da morte no exílio, já aludida neste trabalho. A frequência das menções a esse 

sentimento – de receio da morte distante dos entes queridos e o consequente desejo de 

perecer junto a eles – leva a crer que se trata de um aspecto essencial na sua consciência 

exílica, que traz à tona uma grande ligação espiritual à pátria e, por conseguinte, o 

nacionalismo: 

 
 Não permita Deus que eu morra 

 Sem que eu volte para lá; 

 Sem que desfrute os primores 

 Que não encontro por cá; 

 Sem qu’inda aviste as palmeiras, 

 Onde canta o Sabiá. 

 (“Canção do Exílio” – Dias, 1998: 105-106) 

 

 Mas em mora por cismar na terra, 

  Onde nascera, 

 Onde vivera tão ditosa, e onde 

  Morrer devera! 

 (“A escrava” – Dias, 1998: 171-173) 

 

 Tão feliz! quando a morte envolta em pranto 

 Com gelado suor lh’enerva os membros, 

 Procura inda outra mão co’a mão sem vida, 

 E o extremo cintilar dos olhos baços, 

 De um ente amado procurando os olhos, 

 Sem prazer, mas sem dor, ali se apaga. 

 O exilado! esse não; tão só na vida, 

 Como no passamento ermo e sozinho, 

 Sente dores cruéis, torvos pesares 

 Do leito aflito esvoaçar-lhe em torno 

 Roçar-lhe o frio, o pálido semblante, 

 E o instante derradeiro amargurar-lhe. 

 Porém, no meu passar da vida à morte, 

 Possa co’a extrema luz destes meus olhos 

 Trocar último adeus com os teus fulgores! 

 (“A Tarde – seção IV” – Dias, 1998: 211-212) 
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(…) – Oh! quem me dera 

 Que entre vós outros me alvejasse a fronte, 

 E que eu morresse entre vós! (…) 

 À praia tão querida, que ora deixo, 

Tal parte o desterrado: um dia as vagas 

 Hão de os seus restos rejeitar na praia, 

 Donde tão novo se partira, e onde 

 Procura a cinza fria achar jazigo. 

 (“Adeus (aos meus amigos do Maranhão)” – Dias, 1998: 215-216) 

  

 Nos poemas indianistas, conforme se verá adiante, a experiência da morte ganha 

uma conotação muito distinta, seja na própria terra ou no exílio. Contudo, dos versos aqui 

transcritos, depreende-se que um dos aspectos basilares da “exiliance” é o anseio pela 

união física com a própria terra, aliado ao medo de uma impossibilidade de regresso. Para 

além da razão mítica do desejo de reunião com a terra das origens, existe aqui também o 

receio, fundamentado pelas circunstâncias da época, de que o corpo não chegasse a ser 

trasladado. 

 Na base desse sentimento, está uma ligação muito mais profunda entre o sujeito e 

a terra que deixou a milhas de distância, pois intensifica-se a simbologia do “retorno ao 

pó” ou à “terra-mãe” como forma de salvação do espírito e consubstanciação da carne. 

Morrer na terra natal é poder renascer em um outro mundo; unir-se às suas origens 

significa, para o exilado, o reencontro com as próprias energias: 

 

Assim, quando um grupo quer regenerar-se espiritualmente, pratica uma espécie de retorno à terra 

natal. Um espaço sagrado conserva a sua validade pela permanência da hierofania22 que uma vez 

o consagrou. Eis por que certa tribo boliviana, cada vez que sente a necessidade de renovar sua 

energia, retorna ao lugar que é considerado como tendo sido o berço dos seus ancestrais (…). O 

mesmo se aplica às peregrinações ao Monte Sião, ao Gólgota etc. (Chevalier; Gheerbrant, 2006: 

880, destaques dos autores) 

 

 Essa estreita relação entre antepassados, morte, terra natal e identidade ganha 

forma em uma metáfora muito particular: a da urna funerária. O poeta maranhense a evoca 

em dois poemas fundamentais – “Estâncias” e “Deprecação”: 

  
I 

 O nosso índio errante vaga; 

 Mas por onde quer que vá, 

 Os ossos dos seus carrega; 

 Por isso onde quer que chega 

 Da vida n’amplo deserto, 

 Como que a pátria tem perto, 

 Nunca dos seus longe está! 

 

                                                 
22 Manifestação do sagrado. 

    

 

II 

Tem para si que a poeira 

Daquele que choram morto, 

Quando a alma já descansa 

Da eternidade no porto, 

Nenhures está melhor 

Do que na urna grosseira 
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Que a cada momento enxergam, 

Que de instante a instante regam 

Com seu prantear de amor! (…) 

(Dias, 1998: 673)

          ___________________ 

  
Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto 

Com denso velâmen de penas gentis; 

E jazem teus filhos clamando vingança 

Dos bens que lhes deste da perda infeliz! 

(…) 

E hoje em que apenas a enchente do rio 

Cem vezes hei visto crescer e baixar… 

Já restam bem poucos dos teus, qu’inda possam 

Dos seus, que já dormem, os ossos levar. (…) 

(Dias, 1998: 113-115) 

  

 Em “Estâncias”, aparece a “urna grosseira”, referência aos vasos de cerâmica em 

que alguns índios costumavam guardar os restos mortais dos seus antepassados, a fim de 

mantê-los sempre por perto, onde quer que fossem. O eu lírico põe em pé de igualdade o 

fato de estar junto dos entes queridos e a sensação de estar em casa: “Como que a pátria 

tem perto, / Nunca dos seus longe está!”, embora seja um índio que “errante vaga”. Essa 

associação entre lar e urna é comum em várias culturas: “Esses vasos funerários de forma 

redonda ou quadrada, de metal, mármore ou vidro, evocam o simbolismo da morada ou 

da casa.” (Chevalier; Gheerbrant, 2006: 922). A prática é reiterada em “Deprecação”, 

poema que suplica que a morte dos índios não tenha sido em vão, que “ressurjam os 

bravos”, revelando que já restam poucos representantes dessa etnia que possam levar 

adiante a sua identidade. 

 “Estâncias” se reveste de especial importância por ser, como Treece (2008: 186) 

arrisca dizer, “talvez a mais pessoal e abertamente autobiográfica de suas reflexões sobre 

o sentimento de solidariedade e comunidade evocado pela cultura tribal em um mundo de 

absoluta solidão”. Isso porque, nos versos seguintes, Dias se coloca no lugar do índio 

exilado e chora a perda da filha, impossibilitado de a carregar consigo da mesma forma 

que aquele fazia com os seus: 

 
III 

 Ando com ele incessante, 

 Forasteiro, vago, errante, 

 Sem próprio abrigo, sem lar, 

 Sem ter uma voz amiga 

 Que em aflição me diga 

 Dessas palavras que fazem 

A dor no peito abrandar! 

 

  -------- 

 

E sei que morreste, filha! 

Sei que a dor de te perder 

Enquanto eu for vivo, nunca, 

Nunca se há de esvaecer! 

 

Mas qual teu jazigo? e onde 

Jazem teus restos mortais?... 

Esse lugar que te esconde 

Não vi: - não verei jamais. 

(…) 

(DIAS, 1998: 673-674)
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 Mais uma vez, o eu poético se põe no mesmo nível do indígena (o índio 

contemporâneo de Dias, e não aquele da época colonial). O índio pós-colonial é o exilado, 

o expulso de suas terras que, se não pereceu, vive fugido, carregando consigo, porém, a 

sua nação. Este deslocamento temporal é extremamente importante, pois critica 

sutilmente a época e a sua política indigenista. De forma menos sutil, esse exílio indígena 

aparece no drama poético “I-Juca-Pirama”. Nesse poema, narra-se o caso de um pai e um 

filho, remanescentes da tribo Tupi, que seguem errantes pelas matas, até que o filho é 

feito prisioneiro dos Timbiras – curiosamente, um povo indígena do Maranhão – e é 

preparado para o ritual da antropofagia. Este, sim, é o símbolo máximo da cosmovisão 

indígena em relação à morte e ao território, bem como o seu análogo, a identidade 

brasileira imprimida na terra maculada pelo genocídio desse povo. 

  
  

I 

No meio das tabas de amenos verdores, 

Cercados de troncos – cobertos de flores, 

Alteiam-se os tetos d’altiva nação; 

São muitos os seus filhos, nos ânimos fortes, 

Temíveis na guerra, que em densas coortes 

Assombram das matas a imensa extensão. 

   

São rudos, severos, sedentos de glória, 

Já prélios incitam, já cantam vitória, 

Já meigos atendem à voz do cantor: 

São todos Timbiras, guerreiros valentes! 

Seu nome lá voa na boca das gentes, 

Condão de prodígios, de glória e terror! 

 

(…) 

  

No centro da taba se estende um terreiro, 

Onde ora se aduna o concílio guerreiro 

Da tribo senhora, das tribos servis: 

Os velhos sentados praticam d’outrora, 

E os moços inquietos, que a festa enamora, 

Derramam-se em torno dum índio infeliz. 

  

Quem é? – ninguém sabe: seu nome é ignoto, 

Sua tribo não diz: – de um povo remoto 

Descende por certo – dum povo gentil; 

Assim lá na Grécia ao escravo insulano 

Tornavam distinto o vil muçulmano 

As linhas corretas do nobre perfil. 

 

Por casos de guerra caiu prisioneiro 

Nas mãos dos Timbiras: – no extremo terreiro 

Assola-se o teto, que o teve em prisão; 

Convidam-se as tribos dos seus arredores, 

Cuidosos se incumbem do vaso das cores, 

Dos vários aprestos da honrosa função. 

 

Acerva-se a lenha da vasta fogueira, 

Entesa-se a corda da embira ligeira, 

Adorna-se a maça com penas gentis: 

A custo, entre as vagas do povo da aldeia 

Caminha o Timbira, que a turba rodeia, 

Garboso nas plumas de vário matiz. 

 

Entanto as mulheres com leda trigança, 

Afeitas ao rito da bárbara usança, 

O índio já querem cativo acabar: 

A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, 

Brilhante enduape no corpo lhe cingem, 

Sombreia-lhe a fronte gentil canitar. (…) 

(Dias, 1998: 379-392, destaques nossos)

 

 Como informa o poeta em nota, vista no capítulo anterior, o poema descreve as 

práticas ritualísticas dos indígenas tais como atestavam as fontes consultadas. Embora 

esse conhecimento não fosse proveniente de observação direta do autor, o fato de não se 

representar aqui a antropofagia como mera disposição dos índios para se alimentar de 

seres humanos, sem nenhum significado que a própria nutrição básica, já é um avanço em 

relação a obras anteriores. Conforme nota Treece, 
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O aspecto mais notável do poema é a sua interpretação particular da prática do canibalismo como 

meio de desdramatizar e ritualizar essa reincorporação do indivíduo à tribo. Ao oferecer uma 

leitura dessa prática que se aproxima do conhecimento antropológico moderno sobre o assunto, 

Gonçalves Dias rompeu com toda uma tradição de literatura indianista no Brasil, que, por três 

séculos, representou e caricaturou o canibalismo como prova da barbárie primitiva do índio (…) 

depois dele, teve-se que esperar pelo movimento modernista para que a significação ritual do 

canibalismo fosse novamente reafirmada. Tal revisão radical de uma das pedras fundamentais do 

discurso colonial fala alto pela notável contribuição deste poeta como uma das mais poderosas 

vozes dissidentes no seio da tradição romântica indianista. (Treece, 2008: 191) 

 

 Essa revisão se dá por meio de um choque entre os valores “ocidentais”, cristãos, 

e os valores indígenas em um dos momentos mais importantes do poema dramático: 

quando o prisioneiro entoa seu canto de morte, antes do sacrifício, pedindo para não ser 

sacrificado antes da morte do pai, que era cego e dependia dele para tudo: 

 
(…) 
Vem a terreiro o mísero contrário; 

Do colo à cinta a muçurana desce: 

“Dize-me quem és, teus feitos canta, 

Ou se mais te apraz, defende-te.” Começa 

O índio, que ao redor derrama os olhos, 

Com triste voz que os ânimos comove. 

 

  IV 

Meu canto de morte, 

Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 

Nas selvas cresci, 

Guerreiros, descendo 

Da tribo Tupi. 

(…) 

Meu pai a meu lado 

Já cego e quebrado, 

De penas ralado, 

Firmava-se em mi: 

Nós ambos, mesquinhos, 

Por ínvios caminhos, 

Cobertos d’espinhos 

Chegamos aqui! 

Então, forasteiro, 

Caí prisioneiro 

De um troço guerreiro 

Com que me encontrei: 

O cru dessossego 

Do pai fraco e cego, 

Enquanto não chego, 

Qual seja, – dizei! 

 

Eu era o seu guia 

Na noite sombria, 

A só alegria 

Que Deus lhe deixou: 

Em mim se apoiava, 

Em mim se firmava, 

Em mim descansava, 

Que filho lhe sou. 

 

Ao velho coitado 

De penas ralado, 

Já cego e quebrado, 

Que resta? – Morrer. 

Enquanto descreve 

O giro tão breve 

Da vida que teve, 

Deixai-me viver! 

 

Não vil, não ignavo, 

Mas forte, mas bravo, 

Serei vosso escravo: 

Aqui virei ter. 

Guerreiros, não coro 

Do pranto que choro; 

Se a vida deploro, 

Também sei morrer. (…) 

(Dias, 1998: 382-384)

 

   

O seu choro comovido, lembrando-se do pai, poderia ser interpretado por uma 

moral “civilizada” como um motivo justo para o livrar da morte. No entanto, o chefe da 

tribo Timbira logo se enoja do seu comportamento, dispensando o prisioneiro do ritual: 
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(…) 

V 

Soltai-o! diz o chefe. Pasma a turba; 

Os guerreiros murmuram: mal ouviram, 

Nem pôde nunca um chefe dar tal ordem! 

Brada segunda vez com voz mais alta, 

Afrouxam-se as prisões, a embira cede, 

A custo, sim: mas cede: o estranho é salvo. 

– Timbira, diz o índio enternecido, 

Solto apenas dos nós que o seguravam: 

És guerreiro ilustre, um grande chefe, 

Tu que assim do meu mal te comoveste, 

Nem sofres, que, transposta a natureza, 

Com olhos onde a luz já não cintila, 

Chore a morte do filho o pai cansado, 

Que somente por seu na voz conhece. 

– És livre; parte. 

  – E voltarei. 

   – Debalde. 

– Sim, voltarei, morto meu pai. 

   – Não voltes! 

É bem feliz, se existe, em que não veja, 

Que filho tem, qual chora: és livre; parte! 

– Acaso tu supões que me acobardo, 

Que receio morrer! 

  – És livre; parte! 

– Ora não partirei; quero provar-te 

Que um filho dos Tupis vive com honra, 

E com honra maior, se acaso o vencem, 

Da morte o passo glorioso afronta. 

  

– Mentiste, que um Tupi não chora nunca, 

E tu choraste!... parte; não queremos 

Com carne vil enfraquecer os fortes.  

(…) (Dias, 1998: 384-385) 
 

 Nestes últimos versos, Gonçalves Dias mostra que as motivações do canibalismo 

não eram meramente alimentares, mas ritualísticas, em um processo de fortalecimento da 

tribo por meio do sacrifício de bravos guerreiros. O autor indica que a morte do 

prisioneiro não ocorria de qualquer maneira, mas sob uma preparação cuidadosa e 

específica. Nutrindo-se das qualidades desses seres, os índios tinham como objetivo 

engrandecer-se moralmente. Além disso, o estrangeiro era incorporado na memória da 

tribo por meio desse rito. O medo da morte era uma grave afronta moral, que poderia 

macular a identidade de ambas as nações – Tupi e Timbiras. É o que se percebe pelo 

desenrolar dos acontecimentos no poema, quando o pai do índio que havia sido feito 

prisioneiro, ao saber do ocorrido, faz com que ambos retornem à terra dos Timbiras e que, 

após um conflito, seja permitida a volta daquele índio ao ritual: 
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(…) 

Era ele, o Tupi; nem fora justo 

Que a fama dos Tupis – o nome, a glória, 

Aturado labor de tantos anos, 

Derradeiro brasão da raça extinta, 

De um jato e por um só se aniquilasse. 

– Basta! clama o chefe dos Timbiras, 

– Basta, guerreiro ilustre! assaz lutaste, 

E para o sacrifício é mister forças. – 

 

O guerreiro parou, caiu nos braços 

Do velho pai, que o cinge contra o peito, 

Com lágrimas de júbilo bradando: 

“Este, sim, que é meu filho muito amado! 

E pois que o acho enfim, qual sempre o tive, 

Corram livres as lágrimas que choro, 

Estas lágrimas, sim, que não desonram.” 

 

  X 

Um velho Timbira, coberto de glória, 

  Guardou a memória 

Do moço guerreiro, do velho Tupi! 

E à noite, nas tabas, se alguém duvidava 

  Do que ele contava, 

Dizia prudente: – “Meninos, eu vi! (…) 

(Dias, 1998: 391-392) 

  

 O ponto de vista do eu lírico faz com que o leitor, não familiarizado com os valores 

indígenas, consiga compreender, ainda que com dificuldade, a atitude de um pai que chora 

de júbilo a morte do filho. O deus Tupã não age como o Deus cristão, por exemplo, que 

salva no último momento o menino Isaque do sacrifício de Abraão, considerando como 

suficiente a disposição do espírito para tal perda em nome da fé. Por outro lado, o 

estranhamento diminui quando se leva em conta a tradição dos cavaleiros medievais, estes 

sim, dispostos a perder a vida pelos seus ideais e portadores de uma moral rígida – e até 

mesmo o exemplo do Cristo, o Filho de Deus sacrificado pelos homens, embora este tenha 

ressuscitado, segundo a narrativa cristã.  

Nesse ponto, se manifesta mais uma vez a ambivalência característica do discurso 

de Gonçalves Dias, pois se fazem presentes duas visões de mundo em constante troca e 

tensão. O poeta maranhense buscava, com base no analisado até aqui, um caminho 

conciliatório, em que a “cor local” usufruísse da legibilidade por sujeitos externos a ela; 

uma espécie de tradução intercultural, em que se fizeram necessários adendos 

explicativos e um tratamento cuidadoso, que nem chocasse o leitor nem o acomodasse 

demais em detrimento das realidades representadas. 

 A última estrofe transcrita revela como, nessa negociação de sentidos, o ponto de 

vista indígena prevalece, uma vez que o próprio índio é o protagonista da sua história; é 
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ele quem guarda a memória do seu povo e a transmite à sua maneira – oralmente. Em vez 

de inserir nesse momento a figura do poeta que registra a cena de forma escrita, Dias 

valoriza a cultura oral como fonte legítima de uma parte da história do Brasil e dá voz 

ativa ao povo outrora esquecido ou tratado com inferioridade pelos detentores do poder. 

O índio passa, então de objeto a sujeito do discurso indianista, ainda que de forma indireta 

(registrada por um detentor da cultura escrita). Talvez aqui a vivência do poeta enquanto 

descendente dessa etnia o tenha sensibilizado, somada à valorização abstrata do indígena 

naquele contexto pelo discurso oficial (abstrata porque apenas ideológica, desvinculada 

de políticas públicas efetivas). 

 O índio é o principal contemplado por esse empowerment, mas não se pode 

esquecer do negro africano, pois, ainda que em número menor de poemas – dadas as 

circunstâncias sociopolíticas limitadoras –, também adquire estatuto de emissor dos 

próprios sentimentos. O simples fato de assumir, naquela época, que o índio e o negro 

africano eram seres humanos iguais aos brancos “civilizados”, com sentimentos e todo 

um universo de referências culturais próprias, era um grande avanço em termos literários 

e até científicos. Se, por um lado, os ideais iluministas de igualdade já se encontravam 

difundidos, na prática as discussões intelectuais (nas quais se baseavam muitas ações 

políticas), como as do Instituto Histórico e Geográfico, ainda questionavam a humanidade 

desses sujeitos e a sua “capacidade evolutiva”. Para muitos, o índio estava fadado à 

extinção e o negro, à servidão, por motivos naturais. Só depois de muito tempo é que 

essas minorias sociais foram adquirindo direitos, em lutas constantes que persistem até 

hoje. 

 Desta forma, quando Dias escreve, em “A escrava”, “Sofreu tormentos, porque 

tinha um peito, / Qu’inda sentia; / Mísera escrava! no sofrer cruento, / Congo! dizia.”, 

pode ser considerado um poeta de vanguarda. É possível ler-se nestes versos a afirmação, 

ainda necessária naquela época, de que a escrava “tinha”, realmente, “um peito”, uma 

subjetividade marcada pela identidade que lhe era aviltada. Tinha uma nação, o Congo, 

da qual fora expatriada. Em “Tabira (poesia americana)” essa consciência reaparece: 

“Vivem homens de pel’cor da noite / Neste solo, que a vida embeleza; / Podem, servos, 

debaixo do açoite, / Nênias tristes da pátria cantar!” (Dias, 1998: 255-256). A sua 

denúncia das injustiças do Império (ao mesmo tempo em que se via inevitavelmente 

sustentado por ele) é uma das tensões mais importantes da obra gonçalvina. 
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3.1 Ambivalência 

 

 Nos seus Cantos, Gonçalves Dias praticamente antecipa a concepção modernista 

da antropofagia, no sentido figurado de assimilação seletiva dos elementos culturais 

estrangeiros. Assim, não obstante a importância dada às minorias oprimidas no Brasil, o 

poeta valoriza o passado histórico português – nomeadamente o medieval – e as formas 

poéticas tradicionais – as redondilhas, as canções – como algo a ser aproveitado na 

literatura brasileira, sem se esquecer do dano causado pela forma como a colonização fora 

conduzida. 

 Em “Canção”, a valorização da cultura portuguesa é bastante evidente: 

  

 Tenho uma harpa religiosa, 

 Toda inteira fabricada 

 De madeira preciosa 

 Sobre o Líbano cortada. 

  Foi o Senhor quem ma deu, 

  De santas palmas coberta, 

  Que as notas suas concerta 

  Aos sons do saltério hebreu! 

 

 Tenho alaúde polido 

 Em que antigos Trovadores, 

 Em tom de guerra atrevido, 

 Cantavam trovas de amores, 

  Mas chegando a Santa Cruz, 

  De volta do meu desterro, 

  Cortei-lhe as cordas de ferro. 

  Cordas de prata lhe pus. 

 

 Tenho também uma lira 

 De festões engrinaldada, 

 Onde minha alma afinada 

 Melindres d’amor suspira. 

  Nas grinaldas, nos festões, 

  Nas rosas com que s’inflora, 

  Goteja o orvalho da aurora, 

  Dictamo dos corações. 

 

 Eis o que tenho, ó Donzela, 

 Só harpa, alaúde e lira: 

 Nem vejo sorte mais bela, 

 Nem coisa que lhe eu prefira. 

  Voltei assim ao meu Deus 

  A minha harpa religiosa, 

  A ti a lira mimosa, 

  O grave alaúde aos meus! 

 (Dias, 1998: 222-223) 

 

 Além da própria forma e da temática do poema, que remetem às cantigas 

medievais portuguesas, o poeta refere-se também aqui às três expressões da sua poesia: 
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uma voltada para o sagrado, outra para a lírica amorosa, e outra para falar de sua terra 

após o exílio; sendo que esta última é representada pelo alaúde, instrumento utilizado 

pelos “antigos Trovadores”.  

Curiosamente, Dias escreve: “Mas chegando a Santa Cruz, / De volta do meu 

desterro, / Cortei-lhe as cordas de ferro / Cordas de prata lhe pus”, sugerindo a mudança 

de tom e de qualidade do seu canto depois dessa experiência. Chama ainda a sua terra por 

um dos nomes dados pelos portugueses à época da conquista, “Santa Cruz”. Dentro do 

contexto da estrofe, observando-se a própria posição dos versos iniciados pela conjunção 

adversativa “Mas”, parece haver uma progressão entre o contexto português, representado 

pelos trovadores, e o brasileiro, na volta do desterro. A própria mancha gráfica favorece 

a interpretação de que o poeta se reporta ao movimento de um ponto ao outro e, talvez 

para estabelecer a ligação entre os dois lugares, escolhe o poeta um nome “intermediário”. 

O poema é composto em redondilhas, dispostas em quadras com rimas bem marcadas, de 

maneira que, pela forma, reafirma o seu conteúdo. 

 Em contrapartida, o ranço dos malefícios causados pela colonização se faz 

presente em vários poemas. O mais incisivo deles é “O canto do Piaga”, em que o 

sacerdote da tribo prediz o que iria acontecer com a chegada das naus: 

 

(…) 

Oh! quem foi das entranhas das águas, 

 O marinho arcabouço arrancar? 

 Nossas terras demanda, fareja… 

 Esse monstro… – o que vem cá buscar? 

 

 Não sabeis o que o monstro procura? 

 Não sabeis a que vem, o que quer? 

 Vem matar vossos bravos guerreiros, 

 Vem roubar-vos a filha, a mulher! 

  

 Vem trazer-vos a crueza, a impiedade – 

 Dons cruéis do cruel Anhangá; 

 Vem quebrar-vos a maça valente, 

 Profanar Manitôs, Maracá. 

  

 Vem trazer-vos algemas pesadas, 

 Com que a tribo Tupi vai gemer; 

 Hão-de os velhos servirem de escravos 

 Mesmo o Piaga inda escravo há de ser! 

 

 Fugireis procurando um asilo, 

 Triste asilo por ínvio sertão; 

 Anhangá de prazer há de rir-se, 

 Vendo os vossos quão poucos serão.  

(…) (Dias, 1998: 108-111) 

 



 

 

71 

 

 O sujeito colonizador é representado por meio de elementos da cultura indígena 

como um monstro devastador, vinculado à força do mal (Anhangá) que iria vencer as 

armas dos índios e profanar os seus objetos sagrados, além de escravizá-los. Desse ataque 

decorreria o exílio “por ínvio sertão” e o quase desaparecimento do povo, “quão poucos” 

seriam. Nas palavras de Treece (2008: 164), “Aqui, num salto imaginativo sem 

precedentes, Gonçalves Dias constrói uma imagem da chegada da Conquista como se 

percebida pelos índios, em termos dos recursos visuais disponíveis a eles no seu universo 

imediato.” Acrescenta o autor que “o poema sustenta, assim, de uma forma dramática, a 

ironia histórica da situação, na qual a significação total da chegada do monstro – a 

tragédia devastadora da Conquista – permanece oculta ao índio até tarde demais.” 

(ibidem). De fato, o canto do Piaga reconta a história da “descoberta” pela ótica dos que 

já habitavam o Brasil, inserindo a consciência (tardia) da tragédia como sendo uma 

predição de um índio sábio. 

 A compreensão de Gonçalves Dias relativamente aos crimes cometidos contra os 

povos indígenas brasileiros o põe em posição difícil, política e ideologicamente falando, 

pois, no primeiro caso, vê-se dependente do poder Imperial para se sustentar e fazer seu 

nome na literatura, não podendo, portanto, ofendê-lo de forma tão veemente; no segundo 

aspecto, porque a sua formação intelectual estava impregnada de valores do colonialismo, 

sem que ele se apercebesse disso. Num de seus textos históricos, “Reflexões sobre os 

Anais Históricos do Maranhão de Bernardo Pereira de Berredo”, Dias revela essas 

contradições: 

  Imprevidência, resignação e heroísmo, eis o índio. (…) 

 Tudo isto é índio, tudo isto é nosso; e tudo isto está como perdido para muitos anos. 

 Sim, a escravidão dos índios foi um grande erro, e a sua destruição foi e será grande 

calamidade. Convinha que alguém nos revelasse até que ponto este erro foi injusto e monstruoso, 

até onde chegarão no futuro: eis a história. (…) 

 Todos [os índios] foram vencidos, desbaratados, escravizados: quando o não podiam com 

as armas, mandavam-lhes um padre da Companhia [de Jesus] com um crucifixo e palavras de paz, 

que os traziam sujeitos e cativos para definhar e morrer nas nossas plantações; (…) 

 Cobiça de poder aumentar a Companhia, cobiça de pôr um pé na América como já o 

tinham posto na Índia, cobiça de infiltrar-se na população nascente com o leite de sua doutrina, 

cobiça enfim de conquistar um mundo. (…) 

 Assim, não podemos considerar o índio no estado de catequese senão como ente de 

transição; … nesse estado o índio não era nem selvagem nem civilizado, nem pagão nem católico; 

mas passando, sem preparatório, instantaneamente de um para outro estado, tornara-se igualmente 

incapaz de ambos – de viver nas cidades com os homens que chamamos civilizados ou de viver 

nas selvas entre os que chamamos de bárbaros. (…) 

 Marcando no livro eterno o último período para a total extinção da raça americana no 

Brasil, foram os jesuítas o precioso instrumento da Providência para que sobre os cadáveres de tal 

raça, decimada pela fome e pelos trabalhos, envilecida pelo cativeiro e pelas injúrias, deteriorada 

pelos padecimentos físicos e morais, se erguesse outra raça mais nova, mais forte, mais bela… 
 (…) – dobrada razão temos para avançar que eles foram, não arma dos portugueses para acabar 

com os costumes americanos, que esses já estavam acabados havia muito; mas instrumento de Deus 

para extinguir a raça que talvez contrariava seus altos desígnios. (Dias apud Treece, 2008: 157-158) 
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Não se sabe se de propósito, a fim de amenizar o tom de crítica, ou se por real 

conflito interno, o poeta maranhense ora critica a ação colonial (inclusive na sua vertente 

religiosa) e põe em dúvida o essencialismo da dicotomia “selvagem”/”bárbaro” pela 

expressão “que chamamos” (“os homens que chamamos civilizados (…) os que 

chamamos de bárbaros”); ora tenta inserir o índio e o seu destino em um plano divino 

(cristão), no qual os sujeitos do colonialismo (colonizadores e colonizados) não são mais 

do que instrumentos de Deus para fazer cumprir uma história pré-determinada. Esse 

conflito toma forma de versos outra vez em “Deprecação”, por meio de um 

questionamento da permissão de Deus para tamanho desastre: 

 
 Anhangá impiedoso nos trouxe de longe 

 Os homens que o raio manejam cruentos, 

 Que vivem sem pátria, que vagam sem tino 

 Trás do ouro correndo, voraces, sedentos. 

 E a terra em que pisam, e os campos e os rios 

 Que assaltam, são nossos; tu és o nosso Deus: 

 Por que lhes concedes tão alta pujança, 

 Se os raios de morte, que vibram, são teus? 

 (Dias, 1998: 114) 

 

Vê-se que nos poemas, o tom de crítica é mais contundente do que nos textos em 

prosa, ainda que “disfarçado” pelos elementos da cultura indígena. No poema “Tabira 

(poesia americana)”, entra em cena o papel do português na manipulação do conflito entre 

as próprias tribos (tabajaras e potiguares). O protagonista Tabira é o chefe dos Tabajaras, 

que, convertido ao Cristianismo, teria negociado uma aliança com os colonizadores, 

chamados de “caraíbas”. No entanto, essa lealdade fora traída por meio da escravização 

dos indígenas:  

  

   IV 

Já dos Lusos o troço apoucado, 

 Paz firmando com ele traidora, 

 Dorme ileso na fé do tratado, 

 Que Tabira é valente e leal. 

 Sem Tabira dos Lusos que fora? 

 Sem Tabira que os guarda e defende, 

 Que das pazes talvez se arrepende 

 Já feridas outrora em seu mal! 

 

   V 

 Chefe stulto dum povo de bravos, 

 Mas que os piagas vitórias te fadem, 

 Hão de os teus, miserandos escravos, 

 Tais triunfos um dia chorar! 

 Caraíbas tais feitos aplaudem, 

 Mas sorrindo vos forjam cadeias, 

 E pesadas algemas, e peias, 

 Que traidores vos hão-de lançar! (Dias, 1998: 255) 
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 Nestes versos, a menção aos colonizadores já não se faz de forma indireta, e o 

modo como a situação é posta revela grande mágoa pela má-fé da sua ação junto aos 

índios. Interessantemente, quando refere os índios potiguares, Dias escreve “Restos são, 

mas são restos dum mundo;” (Dias, 1998: 256), demonstrando a sua percepção do valor 

da cultura e da sociedade de cada povo indígena, bem como da sua condição de povo 

exilado após a opressão colonialista. 

 Nas “Reflexões” citadas, também aparece uma outra crítica do poeta caxiense à 

colonização, nomeadamente à atuação dos jesuítas. É possível que, na sua inacabada e 

desaparecida História dos Jesuítas, a sua visão a esse respeito ficasse mais clara; todavia, 

o que os seus escritos disponíveis sugerem é uma condenação do catecismo por interesse 

econômico (“Cobiça de poder aumentar a Companhia”) e como forma de atrair os índios 

para o trabalho escravo (“quando o não podiam com as armas, mandavam-lhes um padre 

da Companhia [de Jesus] com um crucifixo e palavras de paz, que os traziam sujeitos e 

cativos para definhar e morrer nas nossas plantações”). Este aspecto pode ser interpretado, 

embora em uma leitura um pouco mais ousada, nos poemas “O canto do índio” e “Mãe 

d’água”. Aquele, já citado no primeiro capítulo, foi lido sob este viés por David Treece 

(2008: 166-167): 

 
(…) o simbolismo abertamente religioso do poema e sua estrutura dão suporte a uma análise mais 

perturbadora, que reflete o entendimento de Gonçalves Dias acerca do papel central do missionário 

jesuíta e da catequese no processo de sujeição e integração tribal. (…) as súplicas ardentes que 

acompanham a aparição – “Ó Virgem, Virgem dos Cristãos formosa” – sugerem que a sedução do 

índio estaria funcionando em um nível mais do que simplesmente erótico. 

 

 Afirma ainda o estudioso inglês que o poeta se apoia na tradição bíblica do Cântico 

dos Cânticos, em que veneração religiosa e sexual se confundem, para jogar com a 

ambiguidade, de modo a sugerir “o poder insidioso que a cristandade exerceu sobre os 

índios que foram expostos à influência dos jesuítas”, no qual a atração pela Virgem branca 

se assemelha ao fascínio estético provocado pelo ritual católico (ibidem). Essa leitura 

reforça a tensão entre as identidades do indígena e do branco, que se vem aqui explorando, 

na medida em que expressa um conflito entre a aproximação com o sujeito colonizador e 

a perda de ligação com as próprias origens que essa atitude implica. 

 Já em “Mãe d’água”, arrisca-se aqui afirmar uma possibilidade de interpretação 

em que a narração que o poema faz do encantamento de um menino pelo ser mágico (uma 

mulher com características físicas europeias), levando-o à perdição, poderá significar uma 
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analogia à sedução empreendida pelo colonialismo e as suas consequências trágicas. Não 

obstante tratar-se de uma figura típica do folclore brasileiro, a Mãe d’água poderia ser 

lida, aqui, nessa perspectiva: 

 

«Minha mãe, olha aqui dentro,  

Olha a bela criatura,  

Que dentro d′água se vê!  

São d′ouro os longos cabelos,  

Gentil a doce figura,  

Airosa, leve a estatura;  

Olha, vê no fundo d′água  

Que bela moça não é! 

(…) 

 – “Tem-te, meu filho, não olhes 

Na funda, lisa corrente:  

A imagem que te embeleza  

É mais do que uma princesa,  

É menos do que é a gente.  

 

— Oh! Quantas mães desgraçadas  

Choram seus filhos perdidos!  

Meu filho, sabes por quê?  

Foi porque deram ouvidos  

À leve sombra enganosa,  

Que dentro d′água se vê. 

(…) 

— É a mãe d′água traidora,  

Que ilude os fáceis meninos,  

Quando eles são pequeninos  

E obedientes não são;  

Olha, filho, não a escutes,  

Filho do meu coração:  

O seu sorriso é mentira,  

É terrível tentação.   

(…) 

Do colo uma charpa trazia pendente, 

Cortando-lhe o seio de brancos jasmins, 

Um íris nas cores, e as franjas bordadas 

De prata luzente, de vivos rubis. 

(…) 

“Se não achas borboletas, 

Nem as vagas mariposas, 

Que brincam por entre as rosas 

Do teu ameno jardim; 

Tens mil peixinhos brilhantes, 

Mais luzentes e mais belos 

Que o oiro dos meus cabelos, 

Que a nitidez do cetim. 

(…) 

No entanto, o menino se curva e se inclina 

 Para a visão, 

E a mãe lhe dizia: Não vejas, meu filho, 

 Que é tentação. 

 

E o belo menino dizendo consigo –  

 Que bem fiz eu! 

Por ver o tesouro gentil, engraçado, 

 Que já é seu: 

 

Atira-se às águas: num grito medonho 

A mãe lastimável – Meu filho! – bradou: 

Respondem-lhe os ecos; porém voz humana 

Aos gritos da triste não torna: – aqui estou! 

(Dias, 1998: 398-404, destaques nossos) 

 Neste poema, não há, como em “O canto do índio”, os dois elementos culturais 

claramente em choque – o nativo e o estrangeiro; existe somente a descrição de um ser 

encantado que possui características dos colonizadores, como “o seio de brancos jasmins” 

e “o oiro dos meus cabelos”. Tampouco se faz presente aqui, de forma expressa, o 

elemento religioso cristão. O que se tem é a mesma tentação exercida por uma beleza 

diferente, por uma promessa de um mundo mais bonito, que se revela traidora, tal como 

a atração dos indígenas pelos “conquistadores”. O final possui o mesmo ethos trágico que 

marca os poemas indianistas, lamentando que o “protagonista” do poema não tivesse 

ouvido o augúrio que alguém lhe havia anunciado (assim como em “O canto do Piaga”). 

 Descrição semelhante, embora com outra abordagem, se encontra no poema 

“Marabá”, um dos textos mais importantes de Gonçalves Dias no contexto da inversão de 
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valores do colonialismo. Nele, uma índia mestiça, com características físicas próprias do 

ideal de beleza europeu, é menosprezada pelos outros índios: 

 

Eu vivo sozinha, ninguém me procura! 

 Acaso feitura 

 Não sou de Tupá?! 

Se algum dentre os homens de mim não se 

[esconde: 

 – “Tu és”, me responde, 

 “Tu és Marabá!” 

 

– Meus olhos são garços, são cor das safiras, 

– Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 

– Imitam as nuvens de um céu anilado, 

– As cores imitam das vagas do mar! 

 

Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 

 “Teus olhos são garços”, 

Responde anojado, “mas és Marabá: 

“Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 

 Uns olhos fulgentes, 

Bem pretos, retintos, não cor d’anajá!” 

 

– É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 

– Da cor das areias batidas do mar; 

– As aves mais brancas, as conchas mais puras 

– Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. – 

 

Se ainda me escuta meus agros delírios: 

 – “És alva de lírios”, 

Sorrindo responde, “mas és Marabá: 

“Quero antes um rosto de jambo corado, 

 Um rosto crestado 

Do sol do deserto, não flor de cajá.” 

 

(…) 

– Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 

– O oiro mais puro não tem seu fulgor; 

– As brisas nos bosques de os ver se enamoram, 

– De os ver tão formosos como um beija-flor! – 

 

Mas eles respondem: “Teus longos cabelos, 

 São loiros, são belos, 

Mas são anelados; tu és Marabá: 

Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 

 Cabelos compridos, 

Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá.” 

 

 ------------------------ 

 

E as doces palavras que eu tinha cá dentro 

 A quem as direi? 

O ramo d’acácia na fronte de um homem 

 Jamais cingirei: 

 

Jamais um guerreiro da minha arasoia 

 Me desprenderá: 

Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, 

 Que sou Marabá! 

(Dias, 1998: 392-394, destaques nossos)

 

 De acordo com a nota de fim incluída pelo autor, a palavra “Marabá” significa, 

em língua indígena, “de mistura”. Ele cita um trecho de uma crônica da Companhia de 

Jesus, feita pelo Pe. Simão de Vasconcelos, que diz: “‘Tinha certa velha enterrado vivo 

um menino, filho de sua nora, no mesmo ponto em que o parira, por ser filho a que 

chamam marabá que quer dizer de mistura (aborrecível entre esta gente).’” (Dias, 1998: 

563). Assim, o poeta aqui opera uma inversão de valores, na qual a beleza das índias se 

revela superior à da mulher branca, por meio da sucessão de contraposições entre um 

traço europeu e outro indígena: olhos esverdeados/olhos pretos, pele alva/pele morena, 

cabelos loiros e anelados/cabelos pretos e lisos. O preconceito existente na sociedade 

brasileira de então, que discriminava tudo o que não correspondesse a padrões do “Velho 

Mundo” e que acabava por marginalizar as pessoas de origem mestiça, é confrontado por 

esta nova perspectiva, por esse olhar do índio, para quem os traços discriminados são 

justamente os mais belos. Essa forma de opressão, que chegou a afetar o próprio 

Gonçalves Dias em certos momentos de sua vida, é apresentada aqui pelo lado de quem 
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a sofre, sendo relegado ao ostracismo: a índia, nas duas estrofes finais, lamenta o fato de 

que nunca poderá deixar de ter a característica de donzela – representada pela arasoia –, 

tampouco dedicar seu amor a nenhum dos homens da tribo.  

  

3.2 A pátria do índio 

 

 A partir do exílio, Gonçalves Dias se apercebe de que a separação identitária entre 

o índio e o branco faz com que a noção de “pátria” seja diferente para cada um desses 

sujeitos. Tal diferença é provocada por dois motivos principais: a alteridade, uma vez que 

o índio vê o branco como um Outro e vice-versa, apesar da convivência em um mesmo 

espaço; e a comparação dos valores morais, que ora se aproximam, ora se distanciam. O 

conceito de exotic other, desenvolvido pelos pesquisadores dos Estudos Póscoloniais (cf. 

Ashcroft et al., 1998), se faz presente nesse aspecto da obra gonçalvina: em vários 

poemas, tem lugar uma visão do Outro como possuidor de dignidade e beleza inerentes, 

ligadas ao seu estado “natural” e “menos desenvolvido”, segundo a visão da época. O 

Outro exótico é visto nessa perspectiva como alguém superior pelo fato de estar mais 

próximo ao “estado de natureza” rousseauniano, e essa superioridade é a característica 

pátria que Gonçalves Dias deseja ressaltar e recuperar. É a pátria do índio, na sua 

concepção, que precisaria voltar a ser a nação dos brasileiros. 

 É o que se observa nos seus primeiros ensaios de poesia indianista, nos quais o 

maranhense escreve uma série de poemas chamada “Visões”. O primeiro deles apresenta 

um diálogo arquetípico entre o poeta, “O Cantor”, e “O Índio”, filho do último chefe tupi: 

 

(…) 

Salve! lhe disse ao Índio. Ele sisudo 

No idioma vulgar tornou-me: – Salve! 

– Sois índio, prossegui. – Sou Índio, disse. 

– E donde houveste esse falar tão puro 

Sentando-me inquiri. Nos olhos dele 

Breve clarão luziu de escárnio e de ira. 

“Homens de branca pel’ são como as gralhas-. 

Perguntam – falam sempre e sempre, e tornam 

Sem pausa, e tanto que me fora pasmo 

Vencê-los a mulher que eterno fala!” 

 

 O CANTOR 

Não me colhas rancor, Tupi – falei-te 

Porque o acento que soar não usa 

Na voz de teus irmãos – me encheu de assombro. 

 

 O ÍNDIO 

Daqui há muitos sóis – vivi! – Há tempo 

Que esse tempo passou, que mais não volte! (…) (Dias, 1998: 639) 
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 Na atitude do Índio frente ao Cantor, “sisudo” e de fala sarcástica, demarcando a 

diferença entre ele e os “Homens de branca pel’”, percebe-se o ressentimento por algo 

que ocorrera no passado, que o indígena deseja “que não mais volte”, isto é, o momento 

dos primeiros contatos com o colonizador (dos quais decorre o uso do “idioma vulgar”) 

que o levaram ao exílio. O sujeito lírico, por sua vez, se coloca como representante dos 

brancos, embora marcado por um senso de empatia pela situação do Outro. Neste modo 

inicial de compor seus textos, aparece talvez um traço da dupla consciência de Gonçalves 

Dias enquanto sujeito, buscando compreender e conciliar tanto um lado quanto o outro 

da sua composição genética, paralela à constituição da sua “raça”, da sua identidade 

nacional. A sua identificação com o branco mostra, mais uma vez, que, tal como hoje, o 

índio era visto como um Outro dentro do Brasil, ainda que tenha sido o primeiro habitante. 

 O Cantor, ao receber aquela resposta magoada, retruca de forma conciliatória: 

 

Perdoa o meu falar – que de mor pasmo 

O peito me povoas! Que viveste 

Outra vida melhor para voltares 

Ao teu viver primeiro – mal pensaste! 

Não somos nós irmãos – a tua pátria 

Não é a pátria minha? Ali marcada 

Não tinhas outra vida – outro futuro?  

(Dias, 1998: 639-640) 

 

 Nota-se que o Cantor – metáfora do Poeta, remetendo às relações ancestrais entre 

poesia-música e canto – tenta mudar essa sensação de alteridade entre ambos, ligando-se 

ao Índio como irmão pelo sentimento de pátria. Cria-se, aqui, um senso de “comunidade 

imaginada”, um sentimento nacional que uniria esses sujeitos em torno de um ideal 

comum. O sujeito lírico sugere, ainda, que a vida anterior à colonização não tivesse sido 

positiva para o índio, conduzindo-o a um futuro pior do que o presente (“Que viveste/ 

Outra vida melhor para voltares / Ao teu viver primeiro – mal pensaste! (…) Ali marcada 

não tinhas outra vida – outro futuro?”). 

O Índio, por sua vez, começa, aos poucos, a confiar no cantor, reconhecendo nele 

o mesmo anseio pela liberdade e pela união com a natureza, e decide contar-lhe a sua 

história, a sua versão da Conquista: 
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O ÍNDIO  

És dos grandes também – tu que assim falas. 

Desses que aos Índios têm no rol de escravos? 

Irônico sorrindo me inquiria. 

 

  O CANTOR 

Oh! não – sou como tu – tenho na terra 

Livre o passo – tenho a mente livre –  

Tenho a imensa extensão dos céus, dos mares, 

E o verde escuro das compridas matas, 

E a fonte e o rio – e o bosque – e a terra – e tudo 

Que a vista alcança e vê – tudo que a mente 

Ardente poetiza além do espaço. 

 

  O ÍNDIO 

És acaso Tupã?! bradou-me o Índio. 

 

  O CANTOR 

Não, não sou Tupã – Cantor me chamam. 

 

  O ÍNDIO 

Em verdade és Cantor, és desses meigos 

Filhos do sol, amigos do silêncio, 

Aos quais almo Tupã visita em sonhos. 

Ah! vem, Cantor, sentar-te a sós comigo, 

Falemos doutros tempos – doutras coisas, 

(…) 

Ah! feliz o cantor! quando ele fala, 

A voz dos Manitôs – se escuta, e a língua 

De nossos pais, que além dos Andes moram. 

A Tribo dos Tupis – também num tempo 

Foi rica de cantores, que ora o povo 

Luta contra Anhangá – prófugo e fraco, 

E mais que feitos – ou vitórias cisma 

A fuga do vencido sem combate!... 

Já cantores não tem – nem ter precisa, 

Que, deves de o saber, não solta o canto 

O terno sabiá – nos ermos onde 

O fúnebre urubu desata o grasno; 

Mas entre as flores da amorosa acácia 

Derramando o trinado entre perfumes, 

Compraz-se – amigo e mavioso…” O Índio 

Co’a fronte baixa emudeceu – tornando 

Após instantes com mais triste acento, 

Como o que sente dor – mas d’al pratica. (…) 

(Dias, 1998: 640-641)

 

 Na sua fala, o Índio denuncia a principal contradição do indianismo brasileiro, que 

consiste na “ideia de uma nação social e racialmente integrada, enraizada na identidade 

anticolonial compartilhada pelo brasileiro e pelo índio, embora simultaneamente fundada 

no genocídio, na escravidão e na marginalização de sua população não-branca” (Treece, 

2008: 179). A diferença entre as visões de mundo também aparece quando o poeta se 

descreve enquanto tal, de maneira bastante romântica, e o Índio identifica aquela 

descrição com a sua ideia de divindade. Em seguida, o indígena aceita que esse poeta 

possa ser um dos porta-vozes de Tupã, conforme estava habituado a ver na sua sociedade, 

agora destruída. Recupera-se nestes versos o valor da memória cultural indígena, tantas 

vezes menosprezada pelo discurso colonial: “A Tribo dos Tupis também – num tempo / 

Foi rica de cantores”, mas “Já cantores não tem” e nem poderia ter, uma vez que, na visão 

do índio, não há o que cantar entre os mortos (como o sabiá, que não pode cantar nas 

mesmas circunstâncias que um abutre). 

 Logo após, à maneira de “O canto do Piaga”, o Índio cita as palavras proferidas 

outrora pelo seu sacerdote e, apesar de ter aceitado conversar com o Cantor, delimita o 

seu espaço e reafirma a sua alteridade irreconciliável: 
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Tupã não vos quer ver – que vos fizestes 

 Escravos d’Anhangá! 

Treme, nação Tupi: – soluça, geme, 

 Povo que foi já! 

Mas um dia virá, bem longe d’hoje, 

 E os teus livres serão; 

Mas esse dia – não verás, ó povo, 

 Teus filhos – também não!” 

 

Disse o Piaga e morreu! Tornara o Índio 

Depois de um breve descansar arfado! 

“Ah, bem feliz é o que, morrendo, evita 

Ouvir a voz dos seus – gemendo – escravos… 

Adeus, Cantor – adeus! que a minha pátria 

Não é a tua, não – mas este vasto 

Frondoso praino – estes vestidos serros, 

E o imenso azul dos céus. (…) 

(Dias, 1998: 642) 

 

 É nesse momento que fica clara a separação entre a ideia de pátria do indígena e 

a do Cantor; pois a primeira se funda sobre a união concreta com o território, com a terra 

em si; ao passo que a segunda se baseia em uma abstração – a fraternidade entre 

colonizador e colonizado para o “progresso” do país. A representação dessas duas visões 

em conflito, empreendida por Gonçalves Dias, revela o intuito de expor essas 

contradições e de rever a história colonial pela ótica dos vencidos. Parece claro que, para 

estes últimos, a narrativa de nação não era a mesma daqueles que, naquele momento, 

habitavam o país, pois havia uma cisão entre a cultura construída antes e a sua opressão 

e fragmentação no presente. Não era simples a tarefa a que o poeta romântico se propunha 

no caso brasileiro – reconciliar as origens míticas com a mágoa do passado e a 

marginalização do presente – e era a esse desafio que Gonçalves Dias não se furtava desde 

o início de sua produção. 

 O caminho encontrado por ele – confundido muitas vezes com mera imitação do 

medievalismo europeu – terá sido o de aproximar as visões de mundo do índio e do 

homem “civilizado” por meio de valores comuns (ainda que não idênticos). Já se 

observou aqui a tênue diferença do papel do sacrifício na cultura indígena e na cultura 

ocidental, expressa na incorporação material do elemento sacrificado (pela antropofagia), 

em contraposição à ideia mais espiritual do mártir ou do messias. A significação da morte, 

nesse contexto, também ganha contornos distintos: no universo indígena, é uma honra e 

uma consubstanciação à natureza; para os ocidentais, de uma maneira geral, é um 

momento de tristeza e de deterioração, amenizado pela esperança da eternidade da alma. 

 Ora, são essas peculiaridades que, da forma como são apresentadas – sutilmente e 

do ponto de vista do índio – que acabam por se tornar um elo entre a noção de nobreza 
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ocidental e a indígena. Se um dos pilares da cultura ocidental é a noção de sacrifício (seja 

bélico, seja religioso ou até uma mistura de ambos), é por esse viés que Gonçalves Dias 

procura apresentar o mundo dos índios. Com base nas suas leituras iluministas sobre o 

“bom selvagem”, desenvolve-se nele um misto de “Outro exótico” – possuidor de 

dignidade e beleza inatas, devido ao seu estado “natural”, “pré-civilizatório” – e de “Eu” 

ideal, um ser originalmente brasileiro cuja essência moral deveria ser resgatada para a 

melhoria da sociedade atual. Por essa razão, a maioria das poesias indianistas são bélicas 

e trágicas, identificando elementos comuns entre o universo psicossocial do índio e do 

branco. 

 Na sua “Canção do Tamoio (Natalícia)”, tem-se um exemplo dessa representação 

do índio, que lembra muito a de um cavaleiro medieval ou de um guerreiro da 

Antiguidade, com a particularidade de ser uma canção dedicada por um pai a um filho 

recém-nascido – preservando assim a especificidade do costume indígena: 

 

I 

Não chores, meu filho; 

Não chores, que a vida 

É luta renhida: 

Viver é lutar. 

A vida é combate, 

Que os fracos abate, 

Que os fortes, os bravos 

Só pode exaltar. 

 

 II 

Um dia vivemos! 

O homem que é forte 

Não teme da morte; 

Só teme fugir; 

No arco que entesa 

Tem certa uma presa, 

Quer seja tapuia, 

Condor ou tapir. 

 

III 

O forte, o cobarde 

Seus feitos inveja 

De o ver na peleja 

Garboso e feroz; 

E os tímidos velhos 

Nos graves concelhos, 

Curvadas as frontes, 

Escutam-lhe a voz! 

 

IV 

Domina, se vive; 

Se morre, descansa 

Dos seus na lembrança, 

Na voz do porvir. 

Não cures da vida! 

Sê bravo, sê forte! 

Não fujas da morte, 

Que a morte há de vir! 

 

V 

E pois que és meu filho, 

Meus brios reveste; 

Tamoio nasceste, 

Valente serás. 

Sê duro guerreiro, 

Robusto, fragueiro, 

Brasão dos tamoios 

Na guerra e na paz. (…) 

(Dias, 1998: 394-396) 

 

 A bravura é aqui ratificada como a principal característica do índio, associada ao 

sentimento de nação (expresso nos versos “Tamoio nasceste, / Valente serás. (…) Brasão 

dos tamoios / Na guerra e na paz”). Esse fio condutor da construção do brasileiro 

simbólico torna-o aceitável tanto pela elite letrada nacional – que em grande parte, como 

já se disse, ainda não era capaz de reconhecer no índio características de humanidade – 
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quanto pela comunidade internacional, que, por vezes, comungava dos mesmos 

princípios. Por essa razão, a ênfase da representação indígena de Gonçalves Dias recai 

sobre aquilo que aproxima o índio do ideal civilizatório vigente, a fim de defender a sua 

humanidade e de desfazer a visão do “mau selvagem”. Só muitas décadas depois, nalguns 

casos quase um século, a literatura e os estudos acadêmicos iriam voltar-se para outros 

aspectos do universo indígena, quiçá mais importantes na sua visão de mundo do que a 

questão bélica. No entanto, o contexto de “descolonização” literária assim o exigiu a 

Gonçalves Dias; fazia com que o “personagem principal” da obra do poeta maranhense 

tivesse que encarnar um certo orgulho nacional, expresso por meio da guerra (tema 

universal). Além disso, é bem provável que houvesse uma mágoa pessoal do poeta em 

relação à violência contra os índios que acontecera no seu próprio estado – contra povos 

que poderiam ser parte do seu próprio sangue – motivada tão-somente pela cobiça por 

terras. Tem-se a informação histórica de que 

 

No Maranhão, não foi menor a violência contra os índios. Como sua produção era de algodão e 

arroz, a lavoura não progredia porque todo o lado direito do rio Itapicuru achava-se “infestado de 

gentio Gamela e Timbira, que ocupa as mais preciosas terras daquele continente até ao rio 

Tocantins, flagelando diariamente aqueles lavradores, e causando-lhes consideráveis prejuízos, já 

com correrias, matando os escravos e brancos, que encontram, e já incendiando as fazendas e 

paióis”. “Este entrave que experimenta a lavoura, [sic] clama por providência”, escrevia Manuel 

Antônio Xavier em 1822, relatando as duas forças armadas que foram guerrear o gentio limítrofe 

das fazendas, “tendo os governos e generais da Província auxiliado com tropas do regimento 

de linha essas expedições”. (Rodrigues apud Treece, 2008: 172, destaques nossos) 

 

 Sente-se por esse relato quão grande era a tensão racial existente entre os índios, 

os brancos e os negros, mas principalmente entre os dois primeiros, ainda à época da 

independência. O governo e as elites econômicas – no caso do Maranhão, fortemente 

ligadas à metrópole – consideravam os povos indígenas Gamela e Timbira como 

“gentios”, pragas (a deduzir-se do termo “infestado”) e um verdadeiro “entrave” ao 

avanço econômico. É plausível, portanto, crer que Gonçalves Dias terá sido motivado por 

essas questões ao escolher justamente esse conflito entre as duas tribos de sua província 

como tema da sua epopeia nacional (Os Timbiras), questionando a ideia da colonização 

enquanto progresso da nação brasileira: 

 

(…) – Chame-lhe progresso 

Quem do extermínio secular se ufana; 

Eu modesto cantor do povo extinto 

Chorarei nos vastíssimos sepulcros, 

Que vão do mar aos Andes, e do Prata 

Ao largo e doce mar das Amazonas. 

Ali me sentarei meditabundo 

Em sítio, onde não oiçam meus ouvidos 

Os sons frequentes d’europeus machados 
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Por mãos de escravos Afros manejados: 

Nem veja as matas arrasar, e os troncos, 

Donde chorando a preciosa goma, 

Resina virtuosa e grato incenso 

A nossa incúria grande eterno assolam. 

(Dias, 1998: 529) 

 

 Estes versos, publicados em 1857, diferenciam-se bastante daqueles de “Visões”: 

desta vez, o eu lírico não mais se identifica com o branco, apresentando-se como “cantor 

do povo extinto”. No entanto, a intenção é a mesma: desvelar o sofrimento de um povo 

sem voz, sufocado em nome de um suposto progresso econômico e social. A mudança 

mais significativa do poema reside na atitude crítica mais incisiva, denunciando não só o 

genocídio dos índios, como também a escravidão dos negros – tratados mais uma vez 

como “Afros”, e não como brasileiros. Sobre este aspecto, considerando-se que o tráfico 

de escravos continuava, compreende-se que seria difícil imaginar uma integração social 

dessa população “exilada” no Brasil, apesar dos longos séculos dessa prática. Os índios, 

por outro lado, tinham a sua terra invadida e o seu povo exterminado. 

 Ao final da estrofe citada, insere-se uma questão nova, que é a da exploração da 

borracha na Amazônia e o consequente prejuízo às populações indígenas.  Como diz o 

próprio poeta, em visita ao Rio Negro em 1861, eram terríveis as condições de vida e 

trabalho impostas aos índios: 

 

Acreditas que um índio no Alto Rio Negro, remando como cristãos em galé de mouro, trabalha 

cinco dias para ganhar uma vara de pano americano? E que destes cinco dias lhe pode resultar 

trabalho para mais dez ou quinze, como acontece, sem que recebem nem salário, nem canoa para 

o regresso, nem mesmo farinha para seu sustento, como também acontece? (Dias apud Bandeira, 

1958: 751) 

 

 Vê-se, portanto, que Gonçalves Dias se posiciona claramente em favor dos índios 

na sua organização épica da narrativa nacional. No entanto, sente culpa pelos crimes do 

passado e desesperança em relação ao futuro, pois não vê saída para os “exilados” que 

sobraram da colonização. Em estudo aprofundado desses quatro cantos de Os Timbiras, 

Grizoste (2013) chama-lhes “antiépicos”, precisamente devido a essa vontade de exaltar 

um Outro exótico em nome de uma nação que o destruía. Afirma o pesquisador brasileiro: 

 

Uma Eneida Brasileira, eis a obra que Gonçalves Dias nos deixou – uma fusão de Gênesis 

Americano e Ilíada Brasileira. É a antiepopeia de todos os brasileiros, porque o poeta-profeta não 

conseguiu encontrar o orgulho do passado da nação, e olhando para o futuro sentiu a esperança 

desvanecer com a triste realidade do presente. É o poema de todas as frustrações da nação, a 

lembrança daquela gente que na cinza ainda clama e reclama o seu legado junto à nação criada 

pela sentina de um povo pigmeu. É um poema paradoxal que tenta elevar o homem americano a 

um patamar superior ao europeu (…). (Grizoste, 2013: 411) 
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 No presente estudo, acredita-se que Gonçalves Dias teria conseguido, sim, 

encontrar o orgulho nacional no seu passado, por meio da idealização do caráter do índio 

e a vontade de recuperá-lo no presente. No entanto, é verdade que ele não se conformava 

com a maneira como o índio fora tratado no passado e continuava a ser marginalizado na 

época, e isso pode ter frustrado a sua tentativa de eleger o índio Timbira como herói 

representante épico do povo brasileiro. É justamente pelo fato de colocar o “bom 

selvagem” como um ser mais elevado moralmente do que o europeu que o poeta tenta 

construir um novo espírito para o Brasil. Contudo, como bem apontou Grizoste (ibidem), 

trata-se de um caminho paradoxal, pois acaba por reproduzir, de certa forma, o 

comportamento do colonizador (já que foi por uma pretensa superioridade que o 

conquistador justificou seus atos). 

 Os momentos de Os Timbiras que mais se destacam na configuração do 

nacionalismo de Dias – já na sua fase final – são a proposição e o canto terceiro, de onde 

foi retirada a estrofe acima. Na sequência dela, acrescenta o poeta: 

 

Em sítio onde os meus olhos não descubram 

Triste arremedo de longínquas terras. 

Aos crimes das nações Deus não perdoa; 

Do pai aos filhos e do filho aos netos, 

Por que um deles de todo apague a culpa, 

Virá correndo a maldição – contínua, 

Como fuzis de uma cadeia eterna. 

(Dias, 1998: 529) 

 

 Esta pode ser considerada a sua crítica mais tenaz ao colonialismo, pois chama à 

sua presença “triste arremedo de longínquas terras” e não deixa espaço para perdão dos 

“crimes das nações”, prevendo uma maldição hereditária que se abateria sobre o Brasil 

(sempre de acordo com um plano sobrenatural, pré-estabelecido; o cumprimento de um 

destino). O poeta continua descrevendo a condenação: 

 

Virão nas nossas festas mais solenes 

Miríades de sombras miserandas, 

Escarnecendo, secar o nosso orgulho 

De nação; mas nação que tem por base 

Os frios ossos da nação senhora, 

E por cimento a cinza profanada 

Dos mortos, amassada aos pés de escravos. 

Não me deslumbra a luz da velha Europa, 

Há de apagar-se mas que a inunde agora: 

E nós?... sucamos leite mau na infância, 

Foi corrompido o ar que respiramos, 

Havemos de acabar talvez primeiro. 

(Dias, 1998: 529-530) 
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 Nesse trecho, em particular, se expressa com muita força a frustração indicada por 

Grizoste (2003), motivada pelo fantasma do extermínio indígena. Como poderia orgulhar-

se uma nação que tem por base uma sujeição a outra pátria, um povo quase exterminado 

e uma economia movida pela escravidão? A negação das raízes coloniais é acentuada 

pelos versos “Não me deslumbra a luz da velha Europa (…) E nós?... sucamos leite mau 

na infância”. É interessante o fato de que neste poema, o autor não se refere somente aos 

portugueses, mas a todos os povos europeus que tiveram interesse nas terras brasileiras e 

americanas: 

 

Tu, filho de Jaguar, guerreiro ilustre 

E os teus, de que então vos ocupáveis, 

Quando nos vossos mares alinhadas 

As naus de Holanda, os galeões de Espanha, 

As fragatas de França, e as caravelas 

E portuguesas naus se abalroavam, 

Retalhando entre si vosso domínio, 

Qual se vosso não fora? (…) 

(Dias, 1998: 530) 

 

 Questiona-se aqui o guerreiro indígena pela imprevidência diante dos males que 

o ameaçavam, pela ingenuidade com que recebera os estrangeiros. Critica-se ainda o fato 

de as nações imperialistas dividirem entre si territórios que não lhes pertenciam, numa 

clara manifestação de posicionamento Póscolonial. Assim, parece estranha a dedicatória 

da obra “À Majestade do Muito Alto e Muito poderoso príncipe o Senhor D. PEDRO II, 

Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, e compreensível o fato de este 

ter preferido a Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. Nesse contexto, 

é válido o destaque feito pelo crítico David Treece (2008: 173) sobre outra estrofe e o seu 

contexto de produção: 

 
O extrato a seguir, claramente modelado sobre o discurso de Cacambo em O Uraguai, de Basílio 

da Gama (“Gentes da Europa, nunca vos trouxera/ O mar, e o vento a nós”), contesta a retórica 

emancipatória da independência que a literatura indianista havia ecoado na década anterior: 

 

América infeliz, já tão ditosa 

Antes que o mar e os ventos não trouxessem 

A nós o ferro e os cascavéis da Europa?! 

Velho tutor e ávaro cobiçou-te, 

Desvalida pupila, a herança pingue 

Cedeste, fraca; e entrelaçaste os anos 

Da mocidade em flor – às cãs e à vida 

Do velho, que já pende e já declina 

Do leito conjugal imerecido 

À campa, onde talvez cuida encontrar-te! 

 
(…) Apesar de sua maturidade e fertilidade, o Brasil permanece nas garras do poder europeu que, longe 

de lhe conceder a liberdade, trocou seu paternalismo aberto por uma forma pervertida de matrimônio, 

simbolizada pelo vínculo dinástico persistente com a Coroa Portuguesa através de Dom Pedro I. 
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 Retorna aqui a imagem de Portugal como nação velha e decadente e o Brasil como 

país jovem, nascente, referida por Alexandre Herculano no seu comentário aos Primeiros 

Cantos. Reaparece, também, a particularidade da coexistência de colônia e metrópole 

num mesmo espaço – o Brasil oitocentista. Gonçalves Dias, nessa obra já mais próxima 

do fim de sua carreira, parece já não ter receio de apontar os malefícios do legado 

colonialista sobre o destino do Brasil. Nesse último esforço criativo – inacabado devido 

ao infortúnio da perda dos demais cantos no naufrágio do Ville de Boulogne –, o autor da 

“Canção do Exílio” parece buscar um registro definitivo da história da pátria brasileira, 

tal como desejava que ela fosse – uma nação honrada, de bravos guerreiros, soberana 

diante dos outros países –, isto é, alinhada aos princípios do índio na sua ideia de nação 

(ligação afetiva com os seus e com a natureza, aliada a uma defesa incondicional desses 

mesmos elementos). A pátria que gostaria de ter como sua era, portanto, a pátria do índio; 

o que ele só fora capaz de enxergar após o exílio e o “pós-exílio” (o seu retorno a Caxias). 

A ressignificação da sua experiência na infância com a paisagem natural e com os índios, 

a partir de um distanciamento físico, temporal e teórico, fez com que surgisse essa 

identificação com o sentimento de comunidade indígena e a sua eleição para representar 

o espírito nacional. 
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Conclusão 

 

 Ao longo desta incursão pela obra do poeta Gonçalves Dias, feita em paralelo a 

uma atenção ao contexto sociopolítico de sua vida e do momento histórico que 

testemunhou, pôde-se, pelo viés da exploração da experiência exílica do poeta, discutir 

alguns pontos do processo de construção identitária brasileira promovido pelos seus 

escritos. De uma maneira geral, percebeu-se que, de fato, as tensões mais proeminentes 

da literatura exílica não são meramente dicotômicas (como em terra natal vs. terra de 

exílio), mas antes, múltiplas (como, no exemplo de McClennen, 2003: 40, nacionalismo, 

antinacionalismo, nacionalismo alternativo e transnacionalismo). Pensar dialeticamente, 

conforme defende a autora, conduz a um olhar que abarca todos os ângulos ou 

perspectivas representadas em um texto. No caso do poeta maranhense, observaram-se 

contradições frequentes, com mais de dois polos, como lusitanismo, brasileirismo, 

provincianismo maranhense (isto é, consciência e ligação afetiva a Portugal, ao Brasil e 

ao Maranhão, gerando identidades ou facetas de identidade); valorização da civilização 

europeia, valorização do “selvagem”, defesa da hibridez; afeição / aversão pelo lugar 

de exílio, crise de pós-exílio; entre outras. 

 Essas tensões, longe de diminuir o valor de sua obra, só podem aprofundá-lo, pois 

revelam a complexidade do seu olhar sobre o Brasil e sobre a relação com Portugal. O 

passar do tempo e as mudanças de perspectiva (com as sucessivas viagens que 

empreendia) tinham sobre ele o efeito de alterar a sua representação dos lugares, 

consoante a sua experiência exílica. Além da vivência pessoal, pesava sobre o poeta, no 

contexto do pós-independência, a urgência da escrita como “memória do passado” e 

“versão imaginada de realidades alternativas” (McClennen, 2003: 44, tradução livre). 

Respondendo ao movimento de retorno às origens que se levantava na Europa e ressoava 

no Brasil por meio do “Grupo de Paris”, Gonçalves Dias assumiu a postura de poeta-

historiador, recontando a História pela perspectiva das minorias, daqueles a quem a 

narrativa oficial costumava silenciar ou relegar a papéis secundários. Com o limitado 

aparato teórico, documental e até vivencial de que dispunha na altura, Dias desenvolveu 

uma visão inovadora sobre o passado colonial brasileiro, chegando até a antecipar 

algumas considerações do Modernismo, como o olhar valorativo ao ritual antropofágico. 

 Essa amplitude de sua perspectiva da história brasileira tem relação, como 

procurou destacar este trabalho, com a experiência exílica, tanto pelo distanciamento 
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crítico quanto pela formação cultural que proporcionou ao poeta. Tais fatores se fundem, 

aliando uma condição pessoal – a separação física do lugar de afeição – a um tema 

consagrado pelo Romantismo. No amplo vocabulário de exílio presente nos poemas 

analisados – “exílio”, “desterro”, “proscrição”, “degredo”, “forasteiro”, “o que anda 

errante”, “o peregrino”, “o exilado”, “o lasso viandante extraviado”, “o viajor”, 

“errante caminheiro”, “o desterrado”, “mísero proscrito”, “o estranho”, “isolado na 

terra, sem arrimo e sem pátria vagando”, “das gentes o espectro execrado”, “maldito, 

e sozinho na terra”, “vago, errante, sem próprio abrigo, sem lar” – verifica-se, primeiro, 

um grande interesse, manifesto pela recorrência do tema; em segundo lugar, a 

confirmação do núcleo existencial comum entre as experiências de deslocação humana, 

a “exiliance” de Nouss. Comprova-se ainda a viabilidade da opção metodológica de 

McClennen ao trabalhar com o termo exílio enquanto agregador do campo semântico das 

migrações, sejam elas quais forem em termos territoriais ou políticos. 

 Os termos denotam, inclusive, uma visão negativa do exílio, revelada na 

consciência de um sofrimento intenso e, por vezes, de uma condenação. Estar exilado é, 

na obra gonçalvina, como andar errante em busca de onde fixar sua identidade, tal como 

anda perdido o índio sem um lugar definido na cultura e nas terras brasileiras. A terra 

natal não apenas “vê” o sujeito nascer, sendo o local acidental do seu nascimento, mas 

está presente, de certa forma, no seu ser, reclamando o seu retorno, “do pó ao pó”. O 

espírito do exilado o sente e o impele ao regresso. 

Essa percepção ocorre porque, no exílio, Dias identificou-se com todos os 

exilados; em especial com aqueles do seu país. Enxergou os “invisíveis” povos indígenas 

extintos e/ou espalhados por todo o país e os negros retirados à força de suas terras 

africanas, tendo sido capaz de sentir as suas dores, conferindo-lhes estatuto de eu lírico, 

dando-lhes voz ativa em um contexto que duvidava até da sua humanidade. Retirou-lhes 

– principalmente no caso dos indígenas, símbolo eleito para a brasilidade – da posição de 

personagens secundários, representados por outros, para dar-lhes a primeira pessoa nos 

poemas. Tanto no caso dos africanos quanto no dos indígenas (embora mais nestes do que 

naqueles), procurou utilizar o ponto de vista deles sobre si próprios, na medida do 

possível, e a sua própria linguagem, ainda que se apoiasse, a mais das vezes, em relatos 

de viajantes – sua única fonte disponível sobre tempos que não vivera. 

 Nesse esforço pela compreensão de seus leitores desses mundos outros, desses 

sujeitos Outros que, no entanto, estavam latentes, de certa forma, nos brasileiros, o poeta 

maranhense muniu-se da sua experiência pessoal, aliada às suas leituras iluministas e 
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históricas, reconstituindo o retrato dos primeiros brasileiros, com o fim de resgatar os 

atuais, identificando estes com aqueles: “Tudo isto é índio, tudo isso é nosso” (Dias apud 

Treece, 2008: 157). Ele reuniu os valores e os costumes dos povos indígenas, colocando-

os de forma semelhante aos medievais, mostrando que: 1) não eram bárbaros em sentido 

estrito, “sem fé, sem lei e sem rei”, mas tinham antes um sistema de organização social e 

simbólica muito distinto do nosso, antecipando a moderna antropologia; 2) em certa 

perspectiva moral, poderiam até ser considerados superiores aos “civilizados”, por se 

encontrarem mais próximos do “estado de natureza”; 3) os povos indígenas foram traídos 

em sua ingenuidade e até mesmo seduzidos por uma religiosidade altamente estetizada, 

que os atraía e depois os subjugava; 4) era preciso manter viva a memória desses povos e 

da injustiça sofrida por eles, a fim de corrigir o presente e evitar erros futuros. 

 Dias faz do índio uma espécie de trovador, que nos seus cantos – valorizando a 

oralidade, a legitimidade de uma cultura ágrafa – registra epicamente os feitos do seu 

povo, mantendo viva a sua nação. Carregando esses mortos consigo, nas suas urnas 

poéticas, Gonçalves Dias procurava manter próxima a pátria original, a dos guerreiros 

valentes, com que desejava se identificar, ao contrário daquela com que se deparava na 

realidade: a da marginalização, da diferença de classes e do preconceito de cor. Se hoje 

muitos desses desafios permanecem, o seu legado – manifesto principalmente pela 

assimilação e transformação contínua (intertextual) da Canção do Exílio (e não só) e pela 

eleição do índio e da natureza como símbolos nacionais – constitui uma voz dissidente 

que não se cala e que fundamenta, pelo poder simbólico do discurso, esperanças de uma 

nação melhor. 
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