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RESUMO 

 

 

O cânone tradicional é constituído por obras apreciadas pela crítica e pela 
historiografia literária, que selecionam alguns autores e excluem outros em sua 
composição. É o que ocorre com a obra literária Inéditos e esparsos, de Mario 
Quintana, que muitas vezes deixa de ser citada em sua biobibliografia. Por 
isso, o presente trabalho busca investigar qual o lugar do referido poemário na 
história literária brasileira, assinalando sua relevância desde o levantamento de 
informações sobre Quintana, além de citações a Inéditos e esparsos, em 
estudos de historiografia literária e trabalhos contíguos, revelando um material 
inédito, que requer atenção e minúcia do pesquisador. A fim de dar solidez à 
análise procedente, a pesquisa bibliográfica centra-se nas menções à obra 
literária e a seu autor, bem como no arcabouço teórico acerca da historiografia 
literária e em histórias das literaturas brasileira e sul-rio-grandense. O método 
utilizado foi o indutivo, a partir do provável desconhecimento do corpus, para 
contextualizá-lo no conjunto da produção quintanesca e na história literária 
nacional. A pesquisa tem cunho histórico-literário, ao reunir capítulos, 
subcapítulos ou seus fragmentos, dedicados ao escritor e ao livro de sua 
autoria, aqui estudados, em histórias da literatura brasileira e da literatura sul-
rio-grandense, bem como em material para-historiográfico, a exemplo de 
biobibliografias e trabalhos monográficos que a eles se voltam.  
 
Palavras-chave: Historiografia literária; Inéditos e esparsos; Mario Quintana.  



 

ABSTRACT 

 

 

The traditional canon framework consists of works considered by criticism and 
literary historiography, by selecting some authors and excluding other ones in 
its composition. This is what happens to the literary work Inéditos e esparsos, 
written by the Brazilian poet Mario Quintana, which many times was not 
mentioned in his Bio-bibliography. Thus, this study aims at investigating what 
position it occupies in Brazilian literary history, claiming its relevance from 
collecting material on information about the writer, as well as quotations to 
Inéditos e esparsos, in studies on literary historiography and contiguous works, 
revealing an unknown material that requires attention from the researcher. In 
order to reinforce coherence to the proceeding analysis, the theoretical 
research focuses on mentions to the author and his book, as well as the 
theoretical framework about literary historiography and in histories of Brazilian 
and its Southern state of Rio Grande do Sul literatures. The inductive method 
was used, based upon the probable general ignorance about the corpus in such 
way it can be contextualized in Mario Quintana’s literary production and in the 
national literary history. This research has historical-literary imprint, gathering 
chapters, subchapters and its fragments, related to Quintana and his book, here 
pointed out through histories on Brazilian and South Rio Grande literatures, as 
well as on para-historiographical material, like bio-bibliographies and 
monographic pieces related to them.  
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É verdade que Quintana não foi um poeta de equipe, não aderiu incondicionalmente a modismos poéticos apenas 

para estar em dia com o último “ismo”, nem assumiu a atitude combativa dos primeiros modernistas para com as 

formas antigas. Mas é verdade também que ele não foi imune ao espírito artístico de sua época. Homem do século 

XX que viveu a modernização crescente das cidades, a disparada do progresso técnico e científico em detrimento da 

valorização do humano e das individualidades, ele fez coro aos seus contemporâneos e disparou seu grito de horror 

contra essa ideologia, de modo a fazer da sua estética, a sua ética, a sua política. 

SOLANGE FIUZA CARDOSO YOKOZAWA, 

A memória lírica de Mario Quintana 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A historiografia literária tradicional apreciou criticamente e selecionou autores 

e obras para comporem o cânone nacional, deixando outros de fora a partir de 

critérios muitas vezes questionáveis. Por conta disso, muitos escritores e suas obras 

literárias ficam à margem do conhecimento não só dos estudiosos da literatura como 

do público leitor em geral. É o que ocorre com Mario Quintana (1906-1994), em 

especial, com seus Inéditos e esparsos, editados no ano de 1953, em pequena 

tiragem, na cidade-natal do poeta (Alegrete, Rio Grande do Sul). Esse conjunto de 

poemas, lançado como a segunda plaqueta da coleção de publicações denominada 

Cadernos do Extremo Sul, dirigida por Hélio Ricciardi dos Santos, não encontraria 

divulgação como as demais publicações do poeta sul-rio-grandense, deixando 

muitas vezes de ser citado em sua biobibliografia.  

Assim, guiamos nosso estudo pela seguinte indagação: qual o lugar de 

Inéditos e esparsos na história literária brasileira? Partimos da hipótese de que tais 

composições poéticas não merecem o devido registro em histórias da literatura 

brasileira e, salvo raras exceções, tampouco são mencionadas satisfatoriamente em 

histórias da literatura sul-rio-grandense ou trabalhos de mesmo caráter, tendo 

inclusive o acesso a suas poucas edições, ainda restantes, dificultado.  

Por isso, depois de termos encontrado e reproduzido um exemplar do referido 

poemário na Coleção Julio Petersen, abrigada na biblioteca da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), buscamos situá-lo na história 

editorial do poeta gaúcho e na história literária brasileira, tendo ainda como parte de 

nosso objetivo geral contribuir para disseminá-lo junto à comunidade nacional de 

leitores. Para tanto, contamos entre nossos objetivos específicos com o trabalho de 

consulta a diversas histórias da literatura brasileira e da literatura sul-rio-grandense, 

ou a materiais relacionados, como antologias, bibliografias, dicionários e obras de 

referência, procurando menções a Inéditos e esparsos. Adotamos o mesmo 

procedimento com demais obras para-historiográficas, que apresentem visadas 

biobibliográficas ao poeta sul-rio-grandense, e com estudos monográficos nele 

centrados, tendo em vista confirmar e avaliar o desconhecimento do poemário em 
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destaque por grande parte da crítica e da história literária, bem como do público 

leitor. 

Esta pesquisa mostra-se relevante porque, a partir do levantamento de todo 

esse material sobre Quintana, considera uma reunião de poemas que, por ele 

publicada na década de 1950 sem maiores repercussões, resulta praticamente 

inédita. Assim, permite rever e expandir a história editorial do escritor, que deu seus 

primeiros passos na literatura ainda adolescente ao publicar o primeiro poema em 

jornal da cidade de nascimento (Alegrete, RS), com o pseudônimo J. B. de Sá. Seu 

talento seria reconhecido num concurso literário realizado pelo Diário de Notícias de 

Porto Alegre, no ano de 1926, do qual participou valendo-se também de 

pseudônimo, desta vez, Antônio Morteiro. Um ano mais tarde, obteve publicação em 

Para Todos: Magazine Semanal Ilustrado do Rio de Janeiro, assinando-se M. M. 

Quintana. 

Entre as décadas de 1920 e 1930, outros quintanares1 foram lançados na 

revista Ibirapuitan, de Alegrete (RS), no jornal Correio do Povo, no Almanaque do 

Globo, na Revista do Globo e na Província de São Pedro, de Porto Alegre, nos 

periódicos Terra de Sol e Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, dentre outros. 

Escritos trazidos a lume nesses espaços de divulgação seriam reeditados em seus 

livros A rua dos cataventos (1940), Canções (1946), Sapato florido (1948), O 

aprendiz de feiticeiro (1950) e Espelho mágico (1951).  

A partir da década de 1940, Quintana ia gradativamente se tornando um dos 

grandes nomes da literatura brasileira. Contudo, antes mesmo de seu 

reconhecimento nacional, que ocorreria aproximadamente na década de 1960, já 

gozava de certo prestígio entre os conterrâneos em virtude da divulgação de seus 

poemas em jornais e revistas. A rua dos cataventos e Espelho mágico, por exemplo, 

agrupavam sonetos e quartetos publicados anteriormente no já nomeado magazine 

Ibirapuitan (Cf. MITIDIERI, 2006; MITIDIERI; SKOREK, 2009).  

Muitos desses poemas sofreriam algumas reformulações, significativas ou 

não, quando publicados em livros; outros deles permanecem desconhecidos do 

                                                           
1
 Utilizada como referência que caracteriza os poemas de Mario Quintana, a expressão “quintanares” 

provém da seguinte quadra da “Canção de barco e de olvido”, que integra o seu livro Canções: “[...] 
Que eu vou passando e passando,/Como em busca de outros ares.../Sempre de barco 
passando,/Cantando os meus quintanares [...] (QUINTANA, 1946, p. 173). 
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grande público (Cf. MITIDIERI, 2011a; MITIDIERI, 2011b; MITIDIERI; SKOREK, 

2011). Isso também poderia ter acontecido com os textos poéticos editados em 

Inéditos e esparsos, de modo que a lacuna identificada se mostra válida para a 

realização desta pesquisa ao partir em busca do espaço que o mencionado livro 

possa ocupar na história literária brasileira.  

A fim de alcançarmos os objetivos então propostos, o método utilizado foi o 

indutivo, caracterizado pelo processo através do qual o pesquisador, por meio de 

levantamento particular, chega a determinadas conclusões gerais, ou seja, parte-se 

do específico para o geral. Neste caso, partimos da situação particular (o provável 

desconhecimento do poemário quintanesco pela historiografia literária brasileira) 

para a situação geral, que consiste em situá-lo no conjunto da produção do poeta e 

na história literária nacional. 

No que concerne aos seus objetivos, a pesquisa é de cunho histórico-literário, 

posto que suscita questões pertinentes a essas áreas, ao reunir capítulos, 

subcapítulos ou seus fragmentos dedicados ao escritor e a seus Inéditos e esparsos 

em histórias da literatura brasileira e da literatura sul-rio-grandense, bem como 

material para-historiográfico, a exemplo de biobibliografias e trabalhos monográficos 

a ele voltados. Quanto ao delineamento, trata-se de uma investigação de natureza 

bibliográfica e documental, ou seja, desenvolve-se a partir de textos já publicados 

sobre o tema investigado, mas também consulta fontes documentais (Cf. GIL, 2002). 

Para dinamização do trabalho, dividimos sua execução em algumas etapas, 

sendo que a primeira consistiu em pesquisa bibliográfica sobre cânone, crítica e 

historiografia literárias, em suas relações com o público leitor de literatura. Assim, 

subdividimos seu capítulo 2, “Alguns historiadores, outros críticos e os raros 

leitores”, em: 2.1, “Crítica e historiografia literária na afirmação do cânone brasileiro” 

e 2.2, “História literária no Brasil contemporâneo”. No primeiro desses subcapítulos, 

discutimos o papel do gosto pessoal dos historiadores literários, dos padrões 

estéticos e críticos dominantes em determinadas épocas, das implicações 

ideológicas, dos jornais impressos, do mercado de consumo e de outros elementos, 

tais como a construção da nacionalidade e as ações e polêmicas literárias, que 

contribuíram para a afirmação do cânone brasileiro entre os séculos XIX e XX. 
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Nesse intervalo, notamos vínculos muito aproximados entre a crítica literária e 

as histórias da literatura brasileira produzidas no país. Mudanças consideráveis 

nessas relações fazem com que, no segundo subcapítulo, destaquemos a história 

literária brasileira, conforme narrada pela historiografia literária nacional nos séculos 

XX e XXI, a pender entre dois modelos: o histórico-sociológico, presente na 

Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, de Antonio Candido (1959), e 

o estético, divulgado a partir da obra crítico-historiográfica A literatura no Brasil que, 

organizada por Afrânio Coutinho (2004), teve seus seis volumes lançados entre os 

anos de 1968 e 1971.  

No capítulo 3, “Um poeta bastante esparso e, não raro, ignorado”, 

direcionamos a segunda etapa da investigação bibliográfica e sua análise às 

histórias da literatura brasileira e a estudos de semelhante espécie, publicados após 

Inéditos e esparsos, ou seja, depois de 1953. Visamos assim encontrar menções a 

Quintana e ao referido poemário, não deixando de contemplar trabalhos anteriores, 

mas tão somente aqueles que ganhassem reedições subsequentes ao período 

delimitado.  

Dessa forma, no subcapítulo 3.1, “Mario Quintana em histórias da literatura 

brasileira e materiais contíguos”, processamos os dados resultantes da investigação 

preliminar em textos histórico-literários ou similares cujas primeiras edições ou 

reedições se deram entre 1953 e a década de 1960. Estabelecemos essa 

delimitação porque o último decênio corresponde à consagração nacional de 

Quintana e em razão de que, a partir do lançamento da paradigmática obra de 

Antonio Candido (1959), parece acontecer um gradativo esvaziamento das escritas 

de histórias da literatura no Brasil. Já no subcapítulo 3.2, “Quintana e a história 

literária nacional”, examinamos o mesmo tipo de material, publicado entre os anos 

de 1970 e 2007, os quais se marcam pelas respectivas edições da História concisa 

da literatura brasileira, de Alfredo Bosi, e da História da literatura brasileira, de 

Carlos Nejar. 

Com os mesmos objetivos que guiam o capítulo anterior, desenvolvemos a 

terceira e última fase da pesquisa no capítulo 4, “Inéditos, esparsos e, enfim, 

mencionados”, voltado primeiramente à historiografia literária sul-rio-grandense para 

depois estender-se a trabalhos para-históricos. Dessa maneira, o subcapítulo 4.1, “O 
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poeta de Alegrete e a história literária regional”, concentra-se na leitura e análise de 

histórias da literatura gaúcha ou matérias próximas, encontrando por fim uma série 

de referências a Inéditos e esparsos, de Mario Quintana. Por sua vez, a subseção 

4.2, “’O anjo-poeta’ sob miradas biobibliográficas e monográficas”, como o próprio 

título indica, detém-se em trabalhos de caráter biobibliográfico e em estudos 

monográficos a ele dedicados. 

A partir desses três capítulos, é que procuramos situar o poemário em 

destaque na história editorial do poeta gaúcho e também verificar qual é o 

tratamento que recebe na história da literatura brasileira, não sem antes discutir o 

lugar e o papel atualmente desempenhados pela história literária e pela historiografia 

literária no âmbito dos estudos literários nacionais. É assim que, desde logo, 

buscamos identificar os motivos de possíveis silenciamentos a respeito do autor e de 

seu livro privilegiado como objeto de estudo na presente dissertação. 
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2 ALGUNS HISTORIADORES, OUTROS CRÍTICOS E OS RAROS LEITORES 

 

 

Em meio ao processo durante o qual o termo “literatura”, a partir das três 

últimas décadas do século XVIII, incorporava o sentido de fenômeno estético e 

produção artística (Cf. AGUIAR E SILVA, 1988), apareciam as “primeiras literaturas 

nacionais, a partir da composição das primeiras histórias da literatura em diferentes 

países. A gênese dessas histórias da literatura, bem anteriores ao século XVIII, pode 

ser encontrada em textos de caráter biobibliográfico, mas que já tematizavam a vida 

de autores em forma de inventários” (ZAPPONE; WIELEWICKI, 2009, p. 21). 

Concomitantemente ao desenvolvimento das línguas nacionais, tais visadas 

biográficas se associavam à “busca das fontes nacionais da literatura de cada país. 

Assim, até o final do século XVIII, quase todas as nações já possuem uma história 

literária” (ZAPPONE; WIELEWICKI, 2009, p. 21). 

Uma vez que as expressões “história da literatura” e “história literária” podem 

gerar confusões ou ter seu entendimento dificultado, precisamos esclarecer que, 

num sentido, “história” nomeia a “disciplina institucionalizada no contexto do Estado-

nação francês a partir do século XIX. Ela é igualmente válida se admitirmos, 

segundo o etnólogo Pierre Clastres, que existem sociedades sem história, para as 

quais o tempo é concebido como um eterno retorno” (CADIOU et al., 2007, p. 9). Em 

outros sentidos, a história tanto pode significar certa busca às ações realizadas pelo 

ser humano quanto o objeto desse rastreamento, quer dizer, a sucessão dos fatos 

humanos e sociais, “aquilo que foi realizado pela humanidade, a série dos 

acontecimentos relatados. Além disso, a palavra compreenderia uma narração 

histórica ou imaginária, envolvendo dicotomia que a língua inglesa soluciona, por 

meio da respectiva distinção entre History e Story; até pouco tempo, válida em 

português” (MITIDIERI, 2010, p. 64). 

Por sua vez, o moderno emprego do conceito de “historiografia” surgiu com 

Edward Gibbon (1737-1794), ao articular a clássica erudição com a história filosófica 

em Ensaio sobre o estudo da literatura (1761) e Declínio e queda do Império 

Romano (1776-1788). No entanto, foi Benedetto Croce, em Teoria e storia dela 

storiografia, obra lançada em 1927, quem estabeleceu a diferença “entre Res 
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Gestae – a história enquanto ação realizada – e Historia Rerum Gestarum: a 

historiografia, o estudo das questões históricas, o trabalho crítico em sua 

concretude” (MITIDIERI, 2010, p. 182). 

Como Res Gestae, “Uma história da literatura (francesa) é uma síntese, uma 

soma, um panorama, uma obra de vulgarização e, o mais das vezes, não é uma 

verdadeira história, senão uma simples sucessão de monografias sobre os grandes 

escritores e os menos grandes, apresentados em ordem cronológica [...]” 

(COMPAGNON, 2006, p. 199-200). Em oposição a essa ideia de “quadro”, de 

manual para uso nas escolas ou universidades e de livro ilustrado dirigido ao público 

culto, desde o final do século XIX, a história literária, como Historia Rerum 

Gestarum, denominaria uma disciplina erudita ou um método de pesquisa: “Em seu 

nome, empreendem-se os trabalhos de análise sem os quais nenhuma síntese 

(nenhuma história da literatura) poderia se constituir de forma válida: com ela, a 

pesquisa universitária substitui a erudição beneditina, retomada após a Revolução 

na Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” (COMPAGNON, 2006, p. 200). Muito 

presa ao contexto cultural francês, essa distinção nem sempre servirá 

adequadamente aos estudos literários brasileiros.   

 

 

2.1 Crítica e historiografia literária na afirmação do cânone brasileiro 

 

 

As peculiaridades do contexto literário nacional, dentro do qual a crítica andou 

lado a lado com a “historiografia literária” e não deixou de marcar presença nas 

histórias da literatura brasileira, fazem-nos concordar com Roberto Acízelo de Souza 

(2007) que, em Introdução à historiografia da literatura brasileira, assim se 

posiciona: 

 
 
Não havendo consenso no campo dos estudos históricos sobre o 
conteúdo conceitual dos termos história e historiografia, em geral 
demos preferência à primeira expressão para designar o fenômeno 
constituído pelos desdobramentos e transformações no tempo de 
uma entidade chamada literatura brasileira, ao passo que 
reservamos a segunda para nomear o corpo de obras consagradas 
ao estudo desse fenômeno. Ocasionalmente, contudo, dependendo 
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de matizes semânticos do contexto, a palavra história, por causa de 
sua irredutível ambiguidade, aparece não no sentido de processo 
histórico, mas sim no de estudo desse processo – como sinônimo, 
portanto, de historiografia (p. 10). 
 
  

Com esses esclarecimentos em mente, lembramos que, em paralelo à 

instauração das histórias literárias nacionais, ocorrida no Século das Luzes, o 

caráter estético da literatura, vinculado aos ideais de beleza, gosto e sensibilidade, 

resultava das ações e das atividades de membros dos setores dominantes, que as 

exerciam “como forma de disseminar seus valores. Esse gosto, exercido como algo 

objetivo, desempenhou, em termos de valores de classe, um papel suficientemente 

hegemônico para que fosse aceito, tanto pelos ‘amadores cultos’ que o exerciam, 

quanto pelo público leitor que paulatinamente se ampliava” (ZAPPONE; 

WIELEWICKI, 2009, p. 21). 

Durante o século XIX, o exercício do gosto passava ao âmbito da crítica 

literária, que ultrapassaria o significado a ela associado em algumas nações 

europeias, como França e Inglaterra, desde o fim do século XVII, aproximadamente, 

como atividade de julgar obras literárias, para se transformar em uma disciplina 

relacionada às academias, escolas médias e universidades, substituindo o 

“complexo humanístico Retórica/Poética/Estética. Tanto quanto a História da 

Literatura, a Crítica Literária procura beneficiar-se dos diversos ramos da Ciência 

oitocentista, embora, do mesmo modo que a História da Literatura, [...] se tenha 

valido preferencialmente do apoio da Psicologia, da Sociologia e da Filologia” 

(SOUZA, 1987, p. 90). 

Além de subordinados a padrões estéticos, históricos e críticos dominantes 

em dado período, leitores e escritores não deixam de submeter-se aos mecanismos 

do mercado de consumo e a outras questões, a exemplo das polêmicas literárias 

que ganharam destaque na cultura brasileira ao correr do século XIX e cuja função 

ganhou comentários de: 

 
 
[...] Sylvio Rabello, Brito Broca, José Aderaldo Castello e Afrânio 
Coutinho. Basta lembrar as inúmeras polêmicas célebres, como a da 
Minerva Brasileira, com Santiago Nunes Ribeiro, Joaquim Norberto, 
Gama e Castro, Abreu e Lima e Januário da Cunha Barbosa; a que 
se deu entre Julio Ribeiro e o padre Seña Freitas sobre o romance A 



 

17 

 

carne; a de Carlos Laet com Camilo Castelo Branco; a que envolveu 
a redação do Código Civil com Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro. A 
trajetória de José de Alencar foi marcada por polêmicas. O escritor 
se projetou ao criticar a forma épica adotada por Gonçalves de 
Magalhães em A Confederação dos Tamoios (1856), pregando a 
prosa indianista que lançaria com O guarani (1857). Por sua vez, seu 
romantismo foi contestado, em 1871, por José Feliciano de Castilho 
e Franklin Távora nas Questões do Dia e, em 1875, por Joaquim 
Nabuco em O Globo. Em sua primeira intervenção como polemista, 
Silvio Romero participou do debate das Questões do Dia e atacou a 
obra de Alencar a partir de uma posição antirromântica (VENTURA, 
1991, p. 78-79). 

 
 

Polêmicas desse tipo, travadas entre o final do século XIX e o início do século 

XX, davam-se entre as tentativas de estabelecer as concepções de literatura e 

sociedade conforme defendidas por estudiosos como Joaquim Nabuco e Silvio 

Romero, a chamada “geração de 1870”: 

 
 
O inimigo se torna o intermediário de um processo comunicativo entre 
o polemista e seu público, cuja adesão é disputada pelos contendores. 
Desse modo, procuram os críticos e escritores reduzir a distância com 
o leitor, maior nas sociedades em que o mercado de bens culturais 
não se encontra plenamente constituído. A polêmica se torna uma 
versão folhetinesca e seriada da crítica literária e filosófica. Como os 
romancistas, que publicavam seus livros como capítulos de folhetim 
nos jornais e revistas, os críticos recorrem às polêmicas na imprensa, 
de modo a ampliar a circulação de suas ideias e divulgar seu nome, 
criando renome (VENTURA, 1991, p. 148). 
 
 

Membro do movimento crítico da Escola de Recife que, participante da virada 

antirromântica a partir de 1870, contribuiu para introduzir o Naturalismo, o 

Evolucionismo e o Cientificismo no Brasil, ao se apropriar das noções de raça e 

natureza para propor objetividade e imparcialidade no estudo da literatura, Silvio 

Romero teve importância ímpar na aproximação da crítica à historiografia literária, 

segundo Ventura (1991, p. 11), ao propor um conceito de literatura como sinônimo 

de cultura e ao dar ênfase à perspectiva histórica. “Suas polêmicas veicularam 

opiniões e julgamentos emitidos nos textos críticos, que se tornavam a ponta de 

lança de sua atuação como polemista” (VENTURA, 1991, p. 72). 

O “estilo tropical” proposto por Araripe Júnior e o modelo de “poesia mestiça”, 

defendido por Romero, representam padrões crítico-historiográficos que, no Brasil e 
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na América Latina, se formaram pelo deslocamento e pelo sincretismo de teorias e 

conceitos europeus, reduzindo “a literatura e a cultura à ação de fatores naturais, 

tais como o clima, o meio, a natureza, a mestiçagem e o caráter, e colocam, em 

segundo plano, os conflitos culturais e a singularidade histórica dos objetos 

enfocados” (VENTURA, 1991, p. 40).  

Por sua vez, o padrão de José Veríssimo levava ao entendimento da literatura 

a partir de um olhar puramente estético, vendo-a como inserida nas “boas e belas 

artes”. Esse crítico afastou-se do tom contestador da geração de 1870 ao recusar a 

disseminação de ideias científicas e filosóficas, aptas a promoverem transformações 

da sociedade e da política através da ênfase polemista que, para ele, “deveria ser 

substituída por formas distanciadas de reflexão, por meio das quais se poderiam 

superar as contingências do presente. Sua rejeição à polêmica se mostra nas 

críticas à Doutrina contra doutrina e à História da literatura brasileira, de Romero, 

tidas como demasiado parciais por seu tom polêmico” (VENTURA, 1991, p. 117). 

Nicolau Sevcenko (1999), em seu estudo sobre a literatura brasileira e suas 

implicações sociais e políticas no Rio de Janeiro durante a virada do século XIX para 

o XX, define as intenções de Silvio Romero e daqueles que seguiam suas 

orientações políticas. Conforme o estudioso, a palavra de ordem da geração de 

1870 era condenar a sociedade do Império e pregar as grandes reformas 

redentoras: a Abolição, a República, a democracia:  

 
 
Os tópicos que esses intelectuais enfatizavam como as principais 
exigências da realidade brasileira eram: a atualização da sociedade 
com o modo de vida promanado da Europa, a modernização das 
estruturas da nação, com a sua devida integração na grande unidade 
internacional e a elevação do nível cultural e material da população. 
Os caminhos para se alcançar esses horizontes seriam a aceleração 
da atividade nacional, a liberalização das iniciativas – soltas ao sabor 
da corretiva da concorrência – e a democratização, entendida como 
a ampliação da participação política. Como se vê, uma lição bem 
acatada do liberalismo progressista. Para complementar, a 
assimilação das doutrinas típicas do materialismo cientificista então 
em voga, que os lançou praticamente a todos no campo do 
anticlericanismo militante (SEVCENKO, 1999, p. 78-79). 
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O autor define esses intelectuais republicanos como “mosqueteiros”, auto-

atribuídos de uma missão: proceder à crítica cultural do país através das armas que 

tinham a seu dispor, ou seja, as letras: “Continuando a metáfora, o pior destino que 

se pode legar a um mosqueteiro é não incumbi-lo de nenhuma missão. Sua vida 

toda perde sentido, sua condição existencial se dilui” (SEVCENKO, 1999, p. 93). O 

embate intelectual entre críticos como Romero e Veríssimo deu-se especialmente 

nos jornais impressos, tipo de suporte muito popular entre a classe média no século 

XIX, por isso mesmo, usado por críticos, acadêmicos, entre outros, para divulgar 

ideias, apreciações críticas sobre obras literárias, peças teatrais, demais eventos 

culturais e questões que revelavam as condições históricas da nação e como os 

fatos sociais contribuíram na compreensão do que poderia ser o fenômeno literário: 

 
 
A literatura e a cultura brasileira se transformaram na segunda 
metade do século XIX com a recepção de modelos europeus, como a 
história natural e a etnologia, que forneceram instrumentos para a 
interpretação da natureza tropical e das raças e culturas brasileiras. 
Foi adaptada a ‘visão’ de naturalistas, etnólogos e viajantes 
estrangeiros sobre o Brasil e a América do Sul. A etnologia assumiu 
configurações específicas, vinculada ao racismo, cientificismo, 
positivismo, evolucionismo e naturalismo. Esses paradigmas foram 
introduzidos, a partir de 1870, tendo como referência o debate 
romântico sobre os fundamentos da literatura e da cultura brasileira, 
em oposição ao passado colonial [...] Debatiam-se a origem das 
espécies, as leis da evolução e suas possíveis aplicações à 
literatura, à cultura, e à sociedade. Nas polêmicas, os letrados 
lutavam por suas ideias e grupos, pela ‘sobrevivência’ ou ‘morte’ na 
cena da literatura e do jornalismo. Época de escritores combativos, 
de polemistas irados, de bacharéis em luta (VENTURA, 1991, p. 12-
13). 
 
 

No entanto, a geração de 1870 e seus seguidores se veriam desalojados 

depois da Abolição da Escravatura e da Proclamação da República, ocorridas 

respectivamente em 1888 e 1889. O gosto literário, que ia perdendo espaço frente 

aos progressos da imprensa e aos tumultos resultantes do agravamento de conflitos 

sociais, parecia entregar os pontos diante da padronização simbólica promovida pelo 

molde burguês universalizante da Belle Époque. Nota-se uma série de romances e 
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poemas muito parecidos entre si, a utilização de clichês repetidos, e mesmo a 

expectativa geral do lugar-comum, por parte da crítica e do público-leitor.  

A legitimação da literatura brasileira por meio da institucionalização de seu 

ensino, iniciada após a Independência e terminada na última década do século XIX, 

resulta em uma construção histórica, como afirma Roberto Acízelo de Souza (2007): 

“Não sendo emergência da natureza das coisas, seu status é contingente e, 

portanto, superável; tendo sido arquitetada sob as condições de um certo tempo, 

deve-se admitir a possibilidade de sua ultrapassagem” (p. 25). De acordo com o 

mesmo estudioso: 

 
 
Nossa historiografia literária oitocentista é usualmente apresentada 
como uma unânime profissão de fé nacionalista, que só teria olhos 
para a grandiosidade do Brasil, cuja natureza privilegiada e história 
heroica seriam promessas e garantias de uma literatura igualmente 
rica e destinada à glória futura. No entanto, é possível verificar que 
esse não é o único tom do pensamento sobre nossa cultura literária 
formulado na época, havendo vozes que se opuseram a essa 
posição de entusiasmo e ufanismo, acentuando ao contrário, nossos 
problemas e limites e, ao mesmo tempo, sinalizando para 
concepções em que a ideia de nacionalidade não se absolutizasse a 
ponto de apagar as dimensões universais da literatura (SOUZA, 
2007, p. 41). 
 
 

Os estudos brasileiros de historiografia literária foram bem intensos na 

primeira metade do século XIX quando realizados por historiadores que, em grande 

parte, estavam “interessados na verificação da contribuição das letras para a 

instituição da independência do Brasil lendo a literatura apenas como sintoma” 

(FISCHER, 1999, p. 100-101). Depois desse período, a geração de 1870 se 

interessou em estabelecer uma leitura de conjunto do processo de consolidação da 

literatura enquanto obra de arte e modo de ser artístico do brasileiro:  

 
 
Suas ideias sobre a literatura e sociedade começaram a ser revistas, 
em direções e tendências conflitantes. Por um lado, reconheceu-se o 
caráter politico e ideológico, e portanto, não-universal, da produção 
cultural. Ao mesmo tempo, procurou-se fundar uma história literária e 
uma ciência social, dotadas de métodos e teorias específicos. 
Desaparecia da cena histórica o bacharel combatente, com seu 
saber enciclopédico, substituído por escritores e intelectuais 
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partidários ou especializados. Mas isso já é uma outra história 
(VENTURA, 1991, p. 167). 
 

 

No começo do século XX, grande parte dos intelectuais e literatos, absorvidos 

por variadas atividades na imprensa, mantinha-se afastada de posições extremas no 

tocante às novas condições culturais e sociais. Se o trabalho literário precisou 

modernizar-se devido à acelerada difusão do jornal, alguns escritores dedicavam-se 

à exaltação das modificações da forma literária a fim de se adaptarem às demandas 

exigidas pelas transformações socioculturais e pelo gosto literário das parcelas 

alfabetizadas da população. A maioria deles  

 
 
permaneceu equidistante das posições extremas, compondo-as ao 
sabor das circunstâncias e de suas inclinações pessoais. Assim, 
vemo-los enfatizarem alternativamente tanto as virtudes sociais da 
plena liberdade de iniciativas, como a conveniência de uma ação 
centralista coercitiva, inspirada numa concepção analítica positiva 
das regularidades e necessidades do meio social. Essa ambiguidade 
era a característica mais típica do período, e dela compartilharam 
plenamente, entre outros exemplos possíveis, Euclides da Cunha e 
Lima Barreto. E nem era de todo estranha no contexto de um regime 
que era republicano e oligárquico, de uma sociedade que era liberal 
e era discricionária (SEVCENKO, 1999, p. 83-84). 
 
   

Distintas concepções de literatura e sociedade, tais como as de Silvio Romero 

e José Veríssimo, Euclides da Cunha e Lima Barreto, conduziram as escolhas de 

autores e textos que assim contribuíam para montar o cânone literário brasileiro. 

Com apoio fundamental em Roberto Reis (1992, p. 70), recordamos que, no campo 

das artes e na literatura, “cânon significa um perene e exemplar conjunto de obras – 

os clássicos, as obras primas de grandes mestres –, um patrimônio da humanidade 

(e, hoje percebemos com mais clareza, esta ‘humanidade’ é muito fechada e restrita) 

a ser preservado para as futuras gerações, cujo valor é indisputável”.  

Os processos de canonização, intrínsecos à crítica literária e às polêmicas, 

além de bastante visíveis na historiografia literária brasileira, não se afastam dos 

interesses e valores das classes ou dos grupos que os promoveram. Nesse 

contexto, não poucas vezes a literatura nacional submete-se a abordagens 
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teleológicas, quer dizer, que a apresentam dentro de um quadro evolutivo e, 

conforme José Luis Jobim (1992, p. 139), “em direção a um objetivo, a autonomia, 

entendida como rompimento dos laços com a metrópole e criação de uma identidade 

própria”. Essa também é a ideia de Roberto Reis (1992): 

 
 
Seja dito também, embora muito de passagem, que um número 
expressivo de histórias literárias e de estudos sobre a literatura 
brasileira está orientado por um paradigma nacionalista e um vetor 
teleológico: a crítica, engajada num processo de ‘emancipação’ da 
cultura brasileira da dependência que a tem acossado desde os 
tempos coloniais, projeta a sua ideologia no corpus literário e como 
que tende a avaliar os textos e escritores em função do grau maior 
ou menor de ‘nacionalidade’ que porventura contenham (p. 80-81). 

 
 

Por intermédio “de critérios questionáveis, a historiografia literária tradicional 

julga, seleciona e rotula autores e obras, subordina-os a modelos estetizantes e 

limita a interpretação dos leitores” (MOREIRA, 2009, p. 154). Para Gilberto 

Mendonça Teles (1996, p. 46), os trabalhos da historiografia literária brasileira “não 

têm passado de coleções de painéis críticos”, os quais “sublinham mais o gosto do 

historiador do que contemplam o fenômeno literário em sua complexidade” 

(MOREIRA, 2009, p. 154). No entanto,  

 
 
a crítica literária não é apenas a expressão abalizada do exercício de 
gosto por parte de um especialista sobre uma obra de arte; ela 
pressupõe vários outros papéis culturais ou funções sociais, talvez 
secundários mas de importância. Essas outras funções vão requerer 
do crítico literário um abandono progressivo dos valores 
propriamente subjetivos de que se vale no processo de análise e 
avaliação dos livros e a subsequente substituição deles por 
pressupostos objetivos (e até científicos) como base para o raciocínio 
e o julgamento (SANTIAGO, 1994, p. 16). 

 
  

Entre as demais funções da crítica situadas por Silviano Santiago (1994, p. 

16-17), encontram-se a finalidade didática e política, a formação do gosto do público, 

a disseminação de ideias que permitem confrontar e debater opiniões 

individualizadas. Se o crítico enquanto professor, ao se voltar para o patrimônio 

cultural do passado, estabelece mediações entre o aluno e a história, ainda que sob 

o controle das instituições a que serve, o crítico enquanto político traz à cena as 
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questões ideológicas e socioeconômicas que, representadas nas obras de arte 

contemporâneas ou de contextos passados, possibilitam a reflexão e a ação sobre o 

momento presente. 

Além disso, ao realizar a mediação entre as notações culturais (como o livro) 

e os leitores/receptores, o crítico alivia o peso persuasivo da propaganda sobre a 

compra e fruição do produto cultural. Em muitos casos, essas escolhas não seriam 

indiscriminadas como se poderia pensar, pois antes encontraram apoio na coluna 

crítica ou os rodapés dos jornais que, embora praticamente em extinção quando 

avançado o século XX, oferecem “substantivo e sucinto roteiro de compreensão e 

avaliação que tenta impedir o falso investimento financeiro, artístico e cultural e 

estimular o verdadeiro” (SANTIAGO, 1994, p. 15). 

Dotados de orientação proporcionada pela crítica, os leitores, espectadores, 

enfim, consumidores, de certa forma, podem ser responsabilizados por suas opções. 

Já os textos, as obras de arte, as notações culturais, não se dissociam de 

determinadas configurações ideológicas, pois o que está impresso em páginas 

escritas depende de quem fala nelas, assim como do lugar e do tempo de onde se 

enuncia. Dessa maneira, “o critério para se questionar um texto literário não se pode 

descurar do fato de que, numa dada circunstância histórica, indivíduos dotados de 

poder atribuíram o estatuto de literário àquele texto (e não a outros), canonizando-o” 

(REIS, 1992, p. 69).  

Ainda parece válido, portanto, o lamento do mesmo Roberto Reis (1992, p. 

79-80), embora passados mais de 20 anos de sua publicação: 

 
 
Não existem pesquisas de fôlego das Academias dos séculos XVII e 
XVIII; sobre a atuação da Academia Brasileira de Letras, do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, do Colégio Pedro II e dos vários 
jornais, que desempenharam um enorme papel na vida intelectual 
oitocentista, tão abrigada sob as asas do Estado monárquico e 
encampada pelas elites pensantes, porta-vozes dos segmentos de 
proprietários de terras e da alta burguesia que se encorpava; sobre a 
Igreja Católica, a Maçonaria, o Positivismo, ou mais recentemente as 
Universidades. Uma pesquisa que aquilatasse a influência destas e 
de outras instituições, enquanto instâncias de autenticação e 
reprodução do literário, seria de inestimável valia para um melhor 
equacionamento do peso e do papel desempenhado pelo cânon no 
contexto cultural brasileiro, em particular quando pensamos que no 
Brasil se lê pouco e que o livro é um objeto de luxo entre nós [...]. 
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Se haviam desempenhado considerável papel na conquista do público leitor 

de literatura durante o século XIX, as publicações literárias em periódicos sofrem a 

concorrência de outros meios na segunda metade do século XX, parecendo então 

gerar um dilema: 

 
 
O grupo de escritores, aumentado e mais claramente diferenciado do 
conjunto das atividades intelectuais, reage ou reagirá de maneira 
diversa em face deste estado de coisas: ou fornecerá ao público o 
‘retalho da vida’, próximo à reportagem jornalística e radiofônica, que 
permitirá então concorrer com outros meios comunicativos e 
assegurar a função de escritor; ou se retrairá, procurando assegurá-
la por meio de um exagero da sua dignidade, da sua singularidade, e 
visando ao público restrito dos conhecedores. São dois perigos, e 
ambos se apresentam a cada passo nesta era de incertezas. O 
primeiro faria da literatura uma presa fácil da não-literatura, 
subordinando-a a desígnios políticos, morais, propagandísticos em 
geral. O segundo, separá-la-ia da vida e seus problemas, a que 
sempre esteve ligada pelo seu passado, no Brasil. E a alternativa só 
se resolverá por uma redefinição das relações do escritor com o 
público, bem como por uma redefinição do papel específico do grupo 
de escritores em face dos novos valores da vida e da arte, que 
devem ser extraídos da substância do tempo presente (CANDIDO, 
1980, p. 137-138). 
 
 

A revisão de objetivos e métodos da história, com a superação dos moldes 

positivistas e teleológicos, também atinge a historiografia literária, sobretudo a partir 

do momento em que Hans Robert Jauss (1994), em sua conferência publicada ao 

final dos anos de 1960, A história da literatura como provocação à teoria literária, 

desenvolve novos modelos de análise do fenômeno literário, trazendo a figura do 

leitor e destacando o contexto histórico como passível de diversas interpretações, 

sem negligenciar o fato de que, assim como o mundo histórico, o fenômeno literário 

e suas formas de compreensão histórica se encontram em constante movimento. 

Uma obra é considerada “literária” com base num “quadro de referências em que 

outras obras ‘literárias’ já foram e estão sendo produzidas. É neste horizonte que se 

manifesta a nova obra: a partir de uma concepção determinada pelas normas 

vigentes, tanto o autor pode reivindicar produzir quanto o leitor pode reivindicar ler 

uma obra enquadrada como literária” (JOBIM, 1992, p. 130). 
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Outras possibilidades começam a se apresentar para o entendimento da 

literatura e dos seus processos de afirmação e circulação. Busca-se não apenas 

aquilo que está escrito, frases, expressões, sinais que configuram as páginas, mas 

também o que não aparece nas linhas, os espaços em branco e interstícios do texto. 

Colocado na posição de colaborador-construtor, o receptor da obra contribui para o 

desenvolvimento de estudos que consideram a compreensão do fenômeno literário 

como não estática, modificando-se de acordo com distintos contextos históricos e 

pontos de vista, pois cada época e cada campo intelectual apresentam critérios 

específicos para se determinar o que é literário ou não; algumas obras não 

consideradas como literatura quando publicadas, hoje poderiam sê-lo. Essas 

mudanças de paradigmas parecem não atingir, pelo menos na velocidade desejada, 

uma razoável parcela da historiografia literária brasileira. 

 

 

2.2 História literária no Brasil contemporâneo 

 

 

Numa perspectiva geral, a história literária realizada no Brasil contemporâneo 

segue duas vertentes: a que encontra seu expoente máximo em Antonio Candido 

(1959) e a que se ampara em Afrânio Coutinho (2004). A diferença entre eles reside 

no fato de o primeiro orientar seus estudos pelo padrão histórico-sociológico e o 

segundo, pela abordagem esteticista. Segundo Paulo Franchetti (2002), no 

desenrolar do século XX, “sob as críticas dos formalistas russos, da Nova Crítica 

americana, do idealismo croceano e dos estruturalistas, a história literária passou a 

declinar em prestígio e em respeitabilidade científica”, como já apontava Hans 

Robert Jauss (1994).  

Apesar de todas as controvérsias, prestígio e desprestígio experimentados, as 

histórias nacionais da literatura ainda ocupam lugar de destaque nos centros 

acadêmicos e se configuram como a forma privilegiada de trabalho com as obras 

literárias em matérias compartimentalizadas dirigidas a seu ensino, pois à medida 

que “apresentam o contexto histórico-cultural das obras e organizam os autores e os 

momentos segundo uma perspectiva cronológica mais ou menos linear, a maior 
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parte dessas disciplinas monográficas termina por ser também história literária” 

(FRANCHETTI, 2002). Até hoje se observa em nosso país um estudo das questões 

literárias que, pautado na historicização ou periodização, se fundamenta em 

compêndios publicados no século XIX: 

 
 
no espaço de desenvolvimento da reflexão erudita, que é a 
universidade, a forma institucional predominante de trabalho com a 
literatura ainda é, como sempre foi, a história literária. E como a 
universidade não só forma os professores do ensino médio, mas 
ainda estabelece os critérios de seleção dos pretendentes ao 
diploma universitário, e como o exame vestibular aparece hoje como 
uma das principais razões objetivas para a existência de uma 
disciplina específica sobre literatura nos cursos de segundo grau, 
acabamos por ter, neles, uma duplicação da história literária 
ensinada na universidade (FRANCHETTI, 2002). 

 
 

O estudioso analisa quatro histórias da literatura brasileira: de Afrânio 

Coutinho (2004), Nelson Werneck Sodré (1964), Alfredo Bosi (1997) e Antonio 

Candido (1959). Para ele, a primeira difunde o paradigma de estudo literário mais 

observado em escolas e instituições de ensino superior, segundo o qual, cada estilo 

de época se relaciona a uma “revolução no espírito”, que depois passa à vida das 

pessoas e cujas características permitem enquadrar diversos escritos numa mesma 

escola literária. Por sua vez, Sodré disseminaria a ideia de que a literatura é um 

processo de interpretação e reflexo da realidade social enquanto Bosi enxergaria a 

história da literatura como história dos estilos e obras, como expressão da estrutura 

espiritual e social das épocas. Já o estudo de obras realizado por Candido a fim de 

descrever a formação de um “sistema literário” brasileiro, do ponto de vista da 

relação autor-obra-público e da ação consciente dos atores históricos, faz 

compreender que, enquanto se fazia literatura em solo pátrio, construía-se também 

um pouco da nação, antes mesmo de sua existência como entidade política.  

Franchetti (2002) conclui que, acima das diferenças de método, princípio e 

orientação política, as histórias da literatura brasileira desses autores se unem pela 

aposta na possibilidade de narrar uma série de ações que conduzam à constituição 

de um ser "nacional". Isso nos leva a concordar com Roberto Reis (1992, p. 80): 
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Carecemos de trabalhos que visem a questionar os pressupostos 
teóricos, ideológicos e estéticos de nossos críticos, a meu ver, tarefa 
de inegável importância quando pensamos em desmontar o processo 
de canonização de autores e textos levado a cabo por nossa 
historiografia literária tradicional, ainda bastante norteada pelo 
conceito estético dos ‘estilos de época’. 

 
 

Na percepção de Moreira (2009, p. 170-172), a historiografia literária brasileira 

tradicional apresenta equívocos e fissuras relacionados: à noção de literatura detida 

por cada historiador literário; aos procedimentos de periodização, que se mostram 

frágeis e rotulam como falhos ou inadequados os escritores e os escritos que não 

respeitem as características de sua época; ao desejo no qual muitos críticos ainda 

insistem, de manter a consideração do Modernismo de 1922 como o eixo irradiador 

em torno do qual se constrói a história literária nacional. Não se pode desprezar, 

entretanto, o anterior predomínio do Rio de Janeiro no cenário cultural e literário do 

país, reafirmado: 

 
 
[...] com a fundação, em 1897, da Academia Brasileira de Letras, que 
se juntava ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, atuante 
desde 1838. A Academia representou as tendências estéticas e as 
perspectivas de profissionalização do crítico e do escritor. 
Abandonava-se a luta pela ‘regeneração’ nacional, ligada aos 
movimentos abolicionista e republicano, e as concepções engajadas 
e combatentes da ‘geração de 1870’. A missão dos letrados não mais 
era crítica e constante e adquiriu feições literárias, ligadas à sua 
afirmação profissional (VENTURA, 1991, p. 139). 

 
 

Não é outra a ideia de Sevcenko (1999, p. 93): “[...] desde praticamente o 

início da campanha abolicionista até o início da década de 1920, quase toda 

produção literária nacional se faria no Rio de Janeiro, voltada para aquela cidade ou 

com vistas a ela”. Em passagem anterior do mesmo livro, o autor informa: 

 
 
O advento da República proclama sonoramente a vitória do 
cosmopolitismo no Rio de Janeiro. O importante, na área central da 
cidade, era estar em dia com os menores detalhes do cotidiano do 
Velho Mundo. E os navios europeus, principalmente franceses, não 
traziam apenas os figurinos, o mobiliário e as roupas, mas também 
as notícias sobre peças e livros mais em voga, as escolas filosóficas 
predominantes, o comportamento, o lazer, as estéticas e até as 
doenças, tudo enfim que fosse consumível por uma sociedade 
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altamente urbanizada e sedenta de modelos de prestígio 
(SEVCENKO, 1999, p. 36). 
 
  

Voltemos ao estudo de Moreira (2009), o qual afirma que Afrânio Coutinho 

(2004) compreende a literatura como monumento, veículo de prazer estético; Alfredo 

Bosi (1997) e Massaud Moisés (1984; 1989) entendem que se associa a um 

contexto histórico e sociocultural, servindo como documento e testemunho, 

enquanto José Aderaldo Castello (1995) busca identificar o processo de construção 

da identidade brasileira a partir da formação da literatura nacional. Apesar de muitas 

vezes divergirem, os historiadores citados sinalizam a necessidade de “encarar a 

literatura como sistema, em que atuam como atores escritores, leitores, contextos de 

produção, reprodução e leitura da obra, ela mesma parte do contexto” (MOREIRA, 

2009, p. 171). 

Essa concepção exige abandonar noções ainda substancialistas de história, 

como a pretensão de totalidade, a favor de um olhar considerado como  

 
 
parte de um contexto específico, com um objetivo específico, e que 
constrói uma ‘verdade’ provisória e parcial, pois será sempre a 
verdade de um leitor; separar, mesmo que provisoriamente, crítica de 
historiografia literária, reconhecendo as especificidades de cada um 
desses discursos; quebrar as correntes que a periodização 
tradicional impõe a autores e obras, reconhecendo assim as 
diferenças que se impõem à identidade nos diversos momentos 
histórico-literários (MOREIRA, 2009, p. 171-172). 
 
  

É preciso também levar em conta a diferença contextual que envolve o 

pensamento crítico literário brasileiro, o qual passa dos rodapés dos jornais e outras 

publicações periódicas à crítica universitária que, afirmada depois dos anos de 1970, 

abriga professores egressos do então recente sistema de pós-graduação, a seguir o 

modelo norte-americano e afinado com o francês. Grande parte deles havia sido 

formada pela geração de Candido, mas vai buscando os próprios espaços. “O novo 

currículo universitário, ao dar demasiada ênfase à Teoria da Literatura, estabeleceu 

parâmetros excludentes e limitados de metodologia científica que pouco a pouco 

foram sendo redirecionados por reflexões crítico-teóricas menos stalinizantes [...]” 

(SANTIAGO, 1994, p. 20). 
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O conhecimento dessa conjuntura e de que, até o final do século XX, é na 

“universidade (onde se ensina a ler as ‘grande obras’, chancelando, desta maneira, 

o cânon literário) que se presta a reproduzir a estratificada estruturação social” 

(REIS, 1992, p. 72), permite melhor compreender a ideia de Marisa Lajolo (1993) 

segundo a qual, literatura e história, em certos momentos, podem se encontrar, se 

imbricar na mão única por onde caminham. As duas esferas do conhecimento não 

se opõem, mas se caracterizam como formas distintas de registrar um fato que, em 

algumas ocasiões, entram em sintonia. Aí entrelaçada, a história da literatura 

apresenta um perfil duplo, pois atribui sentido ao recorte que opera no mundo, ao 

mesmo tempo em que o naturaliza:  

 
 
Este sentido atribuído, que se organiza em função de referências 
intra ou extraliterárias pode, a partir de certo ponto, desprender-se da 
categoria que originalmente o legitimava e fundar a categoria história 
da literatura, a partir de então ela própria ser fiadora de sentidos. É 
nesta trajetória de apagamentos e reescrituras, que se engendra o 
parentesco enviesado entre teoria literária e história da literatura, 
eventual desdobramento das relações entre a literatura e a história 
(LAJOLO, 1993, p. 2). 
 
 

A relação entre história, literatura e história da literatura é um projeto 

necessário e praticamente impossível, conforme Heidrun Krieger Olinto (1996), para 

quem, a historiografia literária é “alinhada aos compromissos do historiador e 

moldada por sua inserção em determinado espaço histórico-social, em uma esfera 

disciplinar institucional que orienta as suas preferências por certas molduras 

teóricas” e também as paixões do pesquisador (OLINTO, 1996, p. 1). Segundo a 

mesma pesquisadora, seria preciso um “historiador plural” que pudesse respeitar as 

diferentes concepções de história e literatura e a categorização múltipla e 

contraditória para que tivéssemos um compêndio histórico-literário que 

contemplasse o maior número de escritores possíveis, sem transmitir a falsa ideia de 

que há autores dignos de menção e outros, não.  

Enquanto isso se revela um projeto inexequível, necessitamos ultrapassar o 

restrito acesso a um número limitado de autores e obras literárias produzidos em 

território nacional, a fim de apreciar a produção literária de vários escritores deixados 

à margem. Esse é o caso de Mario Quintana, um nome que não figurou e não figura 
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em várias histórias da literatura brasileira. Quando isso acontece, sua bibliografia é 

apresentada com várias lacunas, demonstrando que:  

 
 
não há mais espaço para os discursos dogmáticos da historiografia 
literária tradicional; não pode haver mais uma ‘História da Literatura’, 
mas histórias de literaturas que professem expressar não ‘verdades 
absolutas’, mas que busquem apresentar diferentes possibilidades de 
leituras, que abordem os fenômenos literários respeitando seu caráter 
plurissignificativo, seu contexto de produção, as especificidades de 
seus leitores em diferentes espaços e tempos (MOREIRA, 2009, p. 
172). 
 
 

Como visto, ao final da década de 1960, Hans Robert Jauss (1994) tece suas 

críticas aos modelos substancialistas e teleológicos da historiografia literária, 

mostrando que a história nos permite interpretar de diversas formas o fenômeno 

literário. Ademais, é fato praticamente indiscutível em nossos dias que exista mesmo 

“um processo de escolha e exclusão operando na canonização de escritores e 

obras. O cânon está a serviço dos mais poderosos, estabelecendo hierarquias 

rígidas no todo social e funcionando como uma ferramenta de dominação” (REIS, 

1992, p. 73).  

Com semelhante pensamento, Roberto Acízelo de Souza (2007) nega-se a 

uma ingênua apologia do modelo historiográfico-literário, reconhecendo suas 

vulnerabilidades conceituais, seu constante referendo a uma noção breve e precária 

de literatura, sua tendência à linearidade evolucionista, “sua propensão para o 

nacionalismo exclusivista e acrítico, sua predisposição para conceber as 

circunstâncias do contexto – físico-geográficas, étnicas, históricas, culturais, sociais, 

econômicas – como fatores determinantes da produção literária etc.” (p. 153). O 

estudioso, contudo, pensa que: 

 
 
Caso levemos ao pé da letra a propalada falência da história da 
literatura como disciplina, devemos, para sermos consequentes, 
eliminá-la do plano de estudos dos aspirantes a especialistas em 
literatura. Com isso, o acesso à literatura como objeto de reflexão e 
pesquisas se faria pela via única da teoria da literatura, concebida 
como construção conceitual alheia a qualquer referencial histórico. 
Assim, por exemplo, o aprendiz ouviria falar de gêneros literários; 
seria pois instruído sobre a ideia de romance, mas não poderia saber 
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que esse gênero ganhou um impulso novo e decisivo no século XIX, 
pela razão simples de que tal informação só pode concentrar-se 
disponível num quadro de compreensão histórica da literatura, isto é, 
no âmbito da história literária (SOUZA, 2007, p. 151). 
 
 

Mesmo assim, até o final da década de 1990, encontramos quase que 

somente estudos tópicos no campo da historiografia literária nacional. Fischer (1999) 

considera não haver “mais apetite para montar, de forma consistente, um relato de 

tipo histórico que dê conta da literatura brasileira, especialmente daquela surgida 

nos últimos 50 anos” (p. 98). Essa constatação pode ser notada no segundo volume 

d’A literatura brasileira: origens e unidade, de José Aderaldo Castello (1999b) cuja 

seção denominada “Período Nacional II – Séc. XX – Pré-modernismo, Modernismo”, 

é definida pelo autor da seguinte forma: “Consolidando a nossa maturidade, sob a 

reflexão crítica de equilíbrio entre aceitação e rejeição, possibilita-se definitivamente 

a expressão própria, e a universalização do regional ao nacional, da nossa temática” 

(p. 20-21). 

O mesmo intuito de contemplar determinada expressão nacional que, como 

visto, se faz presente desde as histórias da literatura brasileira oitocentistas às 

contemporâneas, e as mesmas lacunas quanto à produção literária realizada a partir 

da segunda metade do século XX, assinalam Nenhum Brasil existe: pequena 

enciclopédia, lançada em território nacional no ano de 2003. Segundo comentários 

de Paulo Franchetti (2002) ao texto-fonte dessa tradução, intitulado Brazil 2001: a 

Revisionary History of Brazilian Literature and Culture, e publicado nos Estados 

Unidos dois anos antes de sua edição brasileira, o compêndio organizado por João 

Cezar de Castro Rocha (2003) não abandona a estrutura cronológica,  

 
 
porém lacunar; e, por abrigar textos de autores diferentes, 
possivelmente contraditório em vários pontos. A vantagem desse tipo 
de organização é que ela evidencia, na própria forma material do 
livro, a renúncia ao que sempre foi o objetivo básico da disciplina: a 
busca de um quadro totalizante do passado [...] não me parece que o 
resultado final consiga eliminar a aporia do título, que traz duas 
vezes o determinante nacional. Nos ensaios ajuntados, a questão da 
identidade nacional repetidamente emerge e a Literatura Brasileira 
desenha-se como personagem central. O que a leitura mostra, do 
meu ponto de vista, é que o alcance do adjetivo ‘revisionary’ diz mais 
respeito à forma geral de organização do volume, que apresenta 
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voluntariamente uma história lacunar, do que ao texto e às ideias das 
contribuições individuais.  
 
 

De fato, as seções de Nenhum Brasil existe: pequena enciclopédia não 

permitem observar nenhum princípio temático de ordenação. Aquilo que poderia 

aparentar dispersão é assumido pelo organizador do volume em seu texto 

introdutório, quando declara a impossibilidade de o resultado das escritas de 

histórias literárias e culturais não ser lacunar, “[...] pois nunca daremos conta de um 

Brasil que não existe. Só aqueles que ainda acreditam ser possível atingir a 

totalidade, isto é, ainda pretendem apreender a essência de um país deixarão de ver 

em tais lacunas um irrecusável convite à escrita de outros ensaios e à organização 

de novas coletâneas” (ROCHA, 2003, p. 31). 

O convite é aceito pelo poeta Carlos Nejar (2007) que, na História da literatura 

brasileira, apresenta a origem e o desenvolvimento da história literária nacional, ao 

realocar algumas ideias e rever alguns escritores de destaque no país, num período 

que abrange mais de cinco séculos. O autor situa e filia escritores e escolas literárias 

de forma distinta das regras gerais seguidas por outros estudiosos da literatura. Isso 

pode ser notado no paratexto da obra, composto por extenso sumário, que vai desde 

a “Apresentação”, “Introdução”, “Poetas do intermédio, ou pré-simbolistas”, “Poetas 

da geração pós-modernista”, até “Poetas de um tempo veloz”.  

Assim, Nejar parece contrapor-se ao esvaziamento notado por Márcio Freire 

(2012) na historiografia literária brasileira:  

 
 
A escrita de livros de história da literatura brasileira à maneira 
tradicional parece ter perdido todo o sentido e razão de ser com a 
institucionalização dos estudos de literatura na universidade 
brasileira. O esvaziamento de sua importância tem grande significado 
para os estudos críticos literários que se tornaram majoritariamente 
acadêmicos no que diz respeito à relação com a literatura e à crítica 
literária nas faculdades de Letras. Ocorreu de maneira condensada e 
intensa a partir do final dos anos 1950 e início dos anos 1960, 
coincidindo com o momento em que se publicava a Formação da 
literatura brasileira. Pode-se dizer que não é sem razão que o 
momento de institucionalização dos estudos de literatura no Brasil 
somado à força e à presença maciça da Teoria da Literatura nos 
departamentos de letras das universidades brasileiras reforçara o 
processo de institucionalização. Processo que trouxe novas formas 
de entender e de conceber o objeto literário, justificando, assim, mais 
uma vez, a sua institucionalização em busca de maior especialização 
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e profissionalização. Em alguns aspectos, a institucionalização, 
somada à presença da teoria da literatura, e seu lugar majoritário 
terminam por assumir parte da responsabilidade pela perda de 
prestígio do formato da historiografia literária nacional (p. 225). 
 
 

Em uma história da literatura ou em uma análise histórico-literária, se 

confirmarmos o elenco de autores e obras afirmados pelo cânone como “nosso 

objeto, teremos um resultado diferente do que se partirmos do pressuposto de que a 

primeira tarefa do historiador é determinar seu objeto. Neste caso, a própria 

definição, bem como os critérios que a fundamentam, seria parte daquela tarefa” 

(JOBIM, 1992, p. 127). Assim, insistimos no trabalho histórico-literário, sem abrir 

mão da consulta a diversas histórias da literatura brasileira, ainda que muitas 

publicações dessa natureza tenham sido, na verdade, um painel de obras escolhido 

a partir do gosto de quem o elaborou, da ideologia norteadora, dos posicionamentos 

da crítica, dos lugares de onde se fala, das regulações mercadológicas e da moda 

momentânea, não havendo neutralidade no processo de sua organização.  

Em trabalho publicado ao raiar da década de 1930, ao qual lhe atribuiu o título 

de Noções de história da literatura brasileira, já considerava Afrânio Peixoto (1931) 

que as modas, “de edificação, decoração, artes plásticas, vestuário, literatura, 

esgotam-se pelo cansaço, pela mesmice, e é preciso outra coisa, outra moda, 

ordinariamente reacionária contra a antecedente” (p. 17). Como essa, muitas outras 

das afirmações aqui realizadas se confirmam quando passamos a levantar 

informações sobre Mario Quintana e seus escritos, especialmente, acerca de 

Inéditos e esparsos.  
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3 UM POETA BASTANTE ESPARSO E, NÃO RARO, IGNORADO 

 

 

A partir da publicação de Noções de história das literaturas por Manuel 

Bandeira em 1940, o Modernismo passou a ocupar o centro da história literária 

nacional. Em seguida, os livros de Alceu Amoroso Lima – Introdução à literatura 

brasileira (1956) e Quadro sintético da literatura brasileira (1959) – estabeleceram 

uma noção de Pré-Modernismo que contribuiu para afirmar a hegemonia do 

movimento modernista entre os estudos de historiografia literária. De suma 

importância nesse contexto, o referido estudo de Bandeira é examinado mais 

adiante a fim de cumprirmos os objetivos aqui propostos, uma vez que passaria por 

reedições, embora antecedesse ao lançamento de Inéditos e esparsos, ocorrido em 

1953. 

É o mesmo caso da História da literatura brasileira: seus fundamentos 

econômicos, de Nelson Werneck Sodré (1964), com primeira edição datada de 

1938, mesmo ano em que Mario Quintana publicava na revista Ibirapuitan os 

sonetos que dois anos mais tarde seriam reapresentados em seu livro de estreia A 

rua dos cataventos. Outro livro escrito na década de 1940, mas posteriormente 

reeditado e que, por isso, merece análise, o Quadro sintético da literatura brasileira, 

elaborado por Alceu Amoroso Lima (1959) em 1943, teria sua primeira edição no 

ano de 1956.  

Em situação similar, Brazilian Literature, an Outline, publicado pela Macmillan 

Company no ano seguinte e reeditado pela Greenwood Press em 1969, ambas as 

editoras de Nova York, resulta de uma série de conferências proferidas por Erico 

Verissimo na Universidade da Califórnia, a convite do Departamento de Estado 

norte-americano, entre os meses de janeiro e fevereiro de 1944. Único texto em 

língua estrangeira, e também o único de caráter histórico-literário realizado pelo 

ficcionista sul-rio-grandense, esse trabalho seria traduzido ao português por Maria 

da Glória Bordini com o título de Breve história da literatura brasileira (VERISSIMO, 

1995) quando passado mais de meio século da sua primeira edição em inglês. 



 

35 

 

Cabe ainda esclarecer que, neste capítulo, não analisamos estudos meta-

historiográficos, destinados a buscar explicações ou interpretações para o processo 

da literatura brasileira, nem as seguintes obras, tratadas como referenciais na 

historiografia literária nacional: Cartas sobre a literatura brasileira, de Araripe Júnior 

(1869), História da literatura brasileira, de Silvio Romero (1960, primeira edição em 

1888) e História da literatura brasileira, de José Veríssimo (1954, primeira edição em 

1916). A exclusão se justifica porque, lançadas originalmente antes de 1953, e sem 

que suas edições futuras ampliassem os períodos literários por elas abarcados, tais 

pesquisas não abrangem o tempo durante o qual o Mario Quintana publicava sua 

obra poética.  

Em razão do último motivo, tampouco nos detemos sobre trabalhos que, 

embora marcados por ideias hegemônicas na época em que foram publicados e/ou 

escritos, não deixaram de ter certa repercussão e alguns deles, reedições, tais como 

Pequena história da literatura brasileira, de Ronald de Carvalho (1919); História da 

literatura brasileira, de Artur Mota (1930, com ampliação em um volume na reedição 

de 1978); Noções de história da literatura brasileira, de Afrânio Peixoto (1931); 

Ensaios e estudos: crítica e história, de João Capistrano de Abreu (1976, primeira 

edição póstuma entre 1931 e 1933); Nova antologia brasileira (1933), de Clóvis 

Monteiro; Evolução da poesia brasileira, de Agripino Grieco (1933); História da 

literatura brasileira, de Bezerra de Freitas (1939); Breve história da literatura 

brasileira, do estudioso português José Osório de Oliveira (1939); Aspectos da 

literatura brasileira, de Mário de Andrade (1967, primeira edição em 1943); Evolução 

da literatura brasileira, de Mário R. Martins (1945). 

Posteriores a Inéditos e esparsos, outros livros de caráter histórico-literário 

tampouco servem aos nossos propósitos porque seus elencos de autores e obras 

estendem-se no máximo até o século XIX ou à primeira metade do século seguinte. 

São eles: Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, de Antonio 

Candido (1959); Esboços de história literária, de Clóvis Monteiro (1961); o sexto 

volume, subintitulado “Modernismo (1916-1945)” e a cargo de Wilson Martins (1965), 

d’A literatura brasileira; De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira 

I, de José Guilherme Merquior (1977); Literatura brasileira: dos primeiros cronistas 

aos últimos românticos, de Luiz Roncari (1995); Capítulos de história da literatura 
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brasileira, obra organizada por José Américo Miranda e Maria Cecília Boechat 

(2001), republicada por Roberto Acízelo de Souza (2002) com o título de História da 

literatura brasileira. Já a Antologia escolar brasileira, com textos selecionados por 

Marques Rebelo e organizada por Paulo Silveira (1967), é descartada porque seu 

paratexto esclarece o critério da seleção feita pelos autores: somente os escritores 

que não estivessem vivos à época de sua produção.  

Como essa, grande número das antologias da literatura nacional, 

bibliografias, histórias da literatura, obras de referência, assim como dos dicionários, 

livros didáticos e materiais relacionados, com datas de escrita posteriores a 1940, 

parecem repassar ao público leitor uma “verdade” pré-estabelecida e inquestionada: 

de que nossa história literária se organiza a partir do movimento modernista de 

1922, com a maior parte de sua produção concentrada nos estados de Minas 

Gerias, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, apresentam as tendências 

posteriores à geração de 1945 de modo sumário, por intermédio de um “quadro 

nada sintético e em geral inútil como descrição de conjunto” (FISCHER, 1999, p. 

108). Daí que o próximo passo do presente trabalho seja a confirmação dessas 

ideias, para a qual, tomamos como recorte o intervalo entre o ano de 1953 e a 

década de 1960, bem como o tratamento dado em edições ou reedições feitas por 

historiadores literários brasileiros, ou por estudiosos que se aproximem à mesma 

área, ao caso particular de Mario Quintana e seus Inéditos e esparsos. 

 

 

3.1 Mario Quintana em histórias da literatura brasileira e materiais contíguos 
 

 

Características da historiografia literária brasileira, observadas por estudiosos 

como Luís Augusto Fischer (1999), Paulo Franchetti (2002) e Idmar Boaventura 

Moreira (2009), dentre elas, a organização das histórias literárias, geralmente fixada 

em torno do eixo modernista, suas perspectivas cronológicas e lineares, bem como 

a escassa síntese quando se trata de apresentar um elenco de autores e obras 

cujos locais de onde falam poucas vezes não se restringem ao Sudeste do país, 

podem ser verificadas na História da literatura brasileira: seus fundamentos 

econômicos, em cuja aba inicial, Nelson Werneck Sodré (1964) afirma apresentar 
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“uma interdependência estrita entre momento histórico e literatura, admitindo na 

base de todos os fenômenos os seus fundamentos econômicos”. Na introdução, o 

autor fala da literatura como expressão da sociedade, projeto que desenvolve em 

três seções: “Literatura colonial”; “Esboço da literatura nacional”; “Literatura 

nacional”. Nessa seção, discorre sobre a produção literária do país, desde o declínio 

dos elementos coloniais, ao movimento modernista e à Revolução de 1930, para 

terminar com o tópico “Do regional para o universal”, sem fazer nenhuma referência 

a Mario Quintana. 

Já Manuel Bandeira (1960) apresenta o conceito de literatura, influências que 

pesam sobre o fato literário, com destaque para poesia e prosa, verso, gêneros 

literários, escolas literárias e estilo. No título “A poesia depois do Modernismo”, Mario 

Quintana é citado como “fino e original poeta brasileiro que ainda não tem a 

notoriedade que merece” (p. 514). Além de ser o primeiro estudioso ter falado do 

lírico sul-rio-grandense num trabalho de história literária nacional, no ano de 1941, 

Bandeira convocaria os quintanares “Canção de um Dia de Vento” e a “Canção-

ballet” à antologia Obras-primas da lírica brasileira (MITIDIERI, 2011b, p. 21). 

O poeta gaúcho também faz parte do Quadro sintético da literatura brasileira, 

no qual Alceu amoroso Lima (1959, obra escrita em 1943, mas com primeira edição 

datada de 1956) propõe uma divisão da escrita literária nacional em três fases: 

colonial, imperial e moderna. O caráter didático do trabalho é assim defendido: 

 
 
Dentro dessas datas e escolas, bem como através delas, se 
manifestam as personalidades e as obras, as correntes temáticas e 
as regiões culturais, tanto da literatura culta como da literatura 
popular, formando esse todo orgânico em crescimento, ora 
ascensional, ora decadente, que já hoje constitui, bem ou mal, a 
literatura brasileira (p. 13). 
 
 

Ao se deter na fase moderna, o crítico e historiador literário cita desde Manuel 

Bandeira a Murilo Araújo, além de fazer “menção especial” a autores como 

Domingos Carvalho da Silva, Bueno de Rivera, Geir Campos, Péricles Eugenio da 

Silva Ramos que, juntamente com  
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Mario Quintana, Manuel Cavalcanti, Afonso Félix de Sousa, cuja 
obra é considerada por alguns como um ‘turning point’ da poesia 
brasileira moderna (Osvaldino Marques), Antonio Olinto, Marcos 
Konder Reis, José Paulo Moreira da Fonseca, Darci Damasceno, 
Mauro Mota, Tiago de Melo, Maria da Saudade, Cortesão, Carlos 
Pena Filho, Jorge Medauar e tantos outros vêm aparecendo 
recentemente e mostram, precisamente, como de mais original, uma 
preocupação crescente e renovada com o elemento verso. Não 
chegarei a dizer que se trata de um neoparnasianismo, pois as 
formas exteriores mudaram muito e se tornaram sobretudo, muito 
mais complexas, como já observamos (LIMA, 1959, p. 125, grifo 
nosso). 
 
  

Por sua vez, o seguinte fragmento do posfácio de Maria da Glória Bordini a 

sua tradução de Brazilian Literature, an Outline (VERISSIMO, 1945), traz 

consideráveis declarações sobre o elenco de poetas que o autor seleciona no 

capítulo 11, “Entre Deus e os oprimidos”, desta Breve história da literatura brasileira 

(VERISSIMO, 1995), concentrado na produção literária brasileira dos anos de 1930: 

 
 

Faz uma avaliação positiva de todos os grandes poetas, enfatizando 
antes de tudo seu lirismo e confessando sua predileção por Cecília 
Meireles e Mario Quintana, de quem traduz textos, assim como o 
fizera com Bandeira, Drummond, Bopp e Mário de Andrade. A 
atenção dada aos líricos modernistas, que se manifesta não apenas 
sob a forma de juízos apreciativos, confirmados pela tradição crítica 
posterior a essa obra de Verissimo, mas pelas citações escolhidas a 
partir de um conhecimento bem fundado do funcionamento do texto 
poético, desvela um lado ignorado do romancista: seu desembaraço 
diante da poesia, fruto de uma intimidade que só uma experiência de 
leitura continuada e particularmente sensível à construção do verso 
poderia alcançar (BORDINI, 1995, p. 163, grifo nosso). 

 
 

Além de o poeta sul-rio-grandense, com seus livros A rua dos cataventos e 

Canções, constar no quadro dos autores e obras representativos da literatura 

brasileira pós 1930 (VERISSIMO, 1995, p. 182), ainda faz por merecer a predileção 

do confrade e amigo, conforme esse declara no capítulo 11 do referido estudo: 

 
 
Devo confessar – para pôr fim a essa dissertação informal sobre 
poesia – que meus poetas favoritos são Cecília Meireles e Mario 
Quintana. Na minha opinião, o que os faz especialmente notáveis é 
seu agudo senso das palavras. Conseguem ser diferentes e não raro 
profundos usando vocábulos simples. Penso que seu segredo está 
no modo como combinam as palavras de forma a dar-lhes uma força 
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nova, um novo sentido. Embora modernos, seus poemas possuem 
um sabor clássico e com frequência nos lembram baladas medievais 
(VERISSIMO, 1995, p. 132). 
 
  

Antes de proceder à transcrição da quintanesca “Canção de outono”, Erico 

Verissimo (1995, p. 132) afirma: “Mario Quintana é um boêmio quieto e tímido que 

vive num mundo de sua própria lavra. Não se importa em publicar livros ou ter 

leitores. É metade ser humano e metade elfo. Da lua, onde vive, às vezes nos 

manda canções como esta”. Mais adiante, depois de transcrever fragmentos da 

“Canção do primeiro do ano” (QUINTANA, 1946, p. 169-170), e de considerar que 

descrevem uma “cena surrealista”, o escritor se pronuncia: 

 
 
Tanto Cecília Meireles quanto Quintana gostam de cantar a respeito 
de meninos enfermos e pequenos reis. Seus poemas estão cheios 
de representantes da fauna e flora do mar – peixes, anêmonas, 
algas, coral, conchas – e da flora e fauna dos céus – a lua, estrelas, 
nuvens, anjos. Ambos os poetas amam as águas, os navios, 
noturnas paisagens de prata, e ambos parecem não ter uso algum 
para cores chamativas e palavras grandiloquentes. Seus poemas 
possuem uma limpidez essencial; e frios ventos purificadores sopram 
através deles, cheirando a longas distâncias e terras misteriosas 
(VERISSIMO, 1995, p. 134). 
 
 

A constatação feita por Manuel Bandeira, de que Quintana não desfrutava do 

justo reconhecimento nesses anos de 1940, parece ter validade na década posterior, 

a julgar pela Pequena bibliografia crítica da literatura brasileira de Otto Maria 

Carpeaux (1968) que, editada pela primeira vez em 1951, pretendia servir de guia 

para a crítica literária nacional, embora não consistisse propriamente num livro de 

crítica literária nem pretendesse “ser mais uma história da literatura brasileira e sim 

apenas o registro bibliográfico dos julgamentos já pronunciados” (p. 12). Nessa obra, 

que passa por reedições revistas e ampliadas, o poeta gaúcho não é digno de 

figurar entre os escritores brasileiros considerados significativos pelo autor.  

Uma possível justificativa para tal omissão pode ser encontrada no prefácio à 

quarta edição do estudo em vista, datada do ano de 1967, e que consta como 

paratexto da publicação ora analisada: “A necessidade de preparar com certa 

urgência a quarta edição do presente livro não permitiu maiores ampliações. Foram 

apenas incluídos alguns poucos novos itens bibliográficos, indispensáveis, e no fim, 
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a bibliografia de mais dois autores: João Cabral de Melo Neto e Carlos Heitor Cony” 

(CARPEAUX, 1968, p. 9).  

Quintana também fica de fora da História da literatura brasileira (os séculos 

XVI-XX), em que Antônio Soares Amora (1960, primeira edição em 1954) procede a 

um apanhado histórico da literatura brasileira desde os seus primeiros escritos até o 

momento em que se começa ou se tenta elaborar uma literatura nacional. No último 

dos sete capítulos dessa obra, “Era nacional: época do Modernismo (1922-1945)”, 

apesar de estabelecer como recorte para seu trabalho a data anteriormente 

mencionada, o autor cita escritores dos mais diversos estados brasileiros que 

produziram no período por ele estabelecido e durante os anos 1950, inclusive do Rio 

Grande do Sul, mas não elenca o poeta sul-rio-grandense. 

É o que igualmente ocorre em Evolução do pensamento literário no Brasil, no 

qual Djacir Menezes (1954) apresenta 20 capítulos sobre a literatura brasileira, 

desde suas origens até os tempos contemporâneos a sua escrita, e na Introdução à 

literatura brasileira, de Alceu Amoroso Lima (1956), dividida em duas partes, sendo 

que a primeira vai do Renascimento até a Revolução Francesa e suas repercussões 

sobre nossa literatura. Na segunda parte, os dois primeiros capítulos apresentam o 

histórico do problema e as sugestões metodológicas, enquanto os quatro últimos se 

organizam conforme as divisões da literatura pelos critérios genético ou específico; 

cronológico; espacial; estético. Se há somente “[...] uma lei verdadeira da história 

literária – o imprevisto” (LIMA, 1956, p. 49), nem nas divisões segundo os critérios 

estético ou espacial, nesse caso, ao opor a literatura do Norte à literatura do Sul e a 

do campo à da cidade, nem em outro momento qualquer, o autor se reporta a Mario 

Quintana ou a seus escritos, mas se refere ao poeta em obra escrita no ano de 

1943, porém editada uma década mais tarde (Cf. LIMA, 1959). Talvez a mudança de 

atitude ocorra devido ao momento em que a crítica intrínseca à literatura começa a 

ingressar no quadro nacional, preferindo textos mais correspondentes a seus 

padrões analíticos.   

O mesmo silêncio é registrado no Esquema histórico de la literatura brasileña, 

em que Haydée M. Jofré Barroso (1959) apresenta um quadro da história literária 

nacional dividido entre o período de 1549-1792 (quando teria se dado a sua 

formação) e o de 1792 a 1958 (do posterior desenvolvimento), a contemplar desde a 
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literatura colonial até o que ela chama de “pós-modernismo”. Assim, no capítulo 

intitulado “El posmodernismo”, considera o termo apropriado para denominar o então 

momento atual da literatura brasileira que, por resistir a todo método de 

classificação, justifica dispor em ordem cronológica romancistas e poetas julgados 

pós-modernistas, mas que tivessem características modernistas, ou vice-versa. 

Em obra publicada originalmente no mesmo ano de 1959, Introdução à 

literatura no Brasil, Afrânio Coutinho (1976)2 trata igualmente do Modernismo 

brasileiro:  

 
 
a princípio, confundiu e desprezou os gêneros; valorizou a livre 
associação de ideias, os temas do cotidiano, do terra-a-terra, as 
expressões coloquiais e familiares, a vulgaridade, a desordem lógica. 
Era o pleno império da aventura e do intuitivismo, da poesia-
experiência. [...] Dentro dessa ordem de princípios, estende-se toda 
uma galeria de grandes nomes da poesia brasileira: Manuel 
Bandeira, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, 
Oswald de Andrade, Raul Bopp, Carlos Drummond de Andrade, 
Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida, Cecília Meireles, Menotti del 
Picchia, Ronald de Carvalho, Murilo Araújo, Murilo Mendes, Mario 
Quintana [...] (COUTINHO, 1976, p. 293, grifo nosso).  
 
 

O crítico aponta entre as tendências ou correntes da poesia modernista, até 

aquele momento, os resíduos da poesia anterior ao Modernismo, que o 

atravessaram e vieram refletir-se em certa tendência universalista e espiritualista. 

Assim, desde o Simbolismo e Pós-Simbolismo, através de Tasso da Silveira, Onesto 

de Pennafort, Murilo Araújo, Cecília Meireles, Augusto Frederico Schmidt, o grupo 

de remanescentes atinge “Emílio Moura, Vinícius de Morais (1ª fase), Henriqueta 

Lisboa, Alphonsus de Guimaraens Filho, Mario Quintana, até a última fase de Jorge 

de Lima” (COUTINHO, 1976, p. 650, grifo nosso). 

Entretanto, Quintana não ganha espaço na Introdução ao estudo da literatura 

brasileira, de Brito Broca e J. Galante de Sousa (1963), composta por duas partes, e 

                                                           
2
 Os capítulos introdutórios aos quatro volumes de A literatura no Brasil, publicados por Afrânio 

Coutinho, com a assistência de Eugênio Gomes e Barreto Filho, no intervalo de 1955 a 1959, escritos 
todos eles pelo organizador da coleção, “foram reunidos por ele mesmo em um volume, a Introdução 
à Literatura no Brasil, publicado pela primeira vez em 1959, mas que já conta com mais de quinze 
reedições e se encontra traduzido para o inglês e o espanhol” (COUTINHO, 2011, p. 13-14). As 
partes introdutórias aos dois volumes finais daquela obra, lançados em sua segunda edição, entre os 
anos de 1968 e 1971, seriam agregadas à reedição, aqui consultada, de Introdução à literatura no 
Brasil (COUTINHO, 1976).  
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publicada pelo Instituto Nacional do Livro. Em sua primeira parte, há uma síntese 

crítico-histórica desde o Pré-romantismo ao Romantismo e do Modernismo ao Pós-

Modernismo. Já a segunda parte apresenta a bibliografia de vários autores, 

abordando as seguintes temáticas: Biobibliografias; Bibliografias; Catálogos, Obras 

Gerais; Sínteses; Épocas (Colonial, Romantismo, Realismo-Naturalismo, 

Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo, Contemporânea); Gêneros; Influências - 

Literatura comparada; Problemas de autoria; Literatura regional; Ensaios diversos; 

Antologias. 

Semelhante plano de organização é trazido no primeiro volume, subintitulado 

“Das origens ao Realismo”, de Presença da literatura brasileira, no qual Antonio 

Candido e José Aderaldo Castello (1987, primeira edição em 1964) apresentam 

aspectos relevantes à história, crítica e antologia da nossa literatura. Desde a 

introdução, cada época literária é dividida em tendências e características estéticas, 

passando às apresentações dos escritores, apreciações críticas e resumos das 

obras literárias que, acompanhadas de correspondente indicação bibliográfica, 

precedem os textos escolhidos. 

Ao destacarem o Modernismo no terceiro volume do compêndio, Candido e 

Castello (1964) discorrem sobre a produção literária posterior a 1922, reproduzem 

poemas ou trechos de textos em prosa, da autoria de escritores que julgam 

importantes, começando por Manuel Bandeira e terminando com Guimarães Rosa, 

mas não dedicam nenhum capítulo a Quintana, lacuna justificada pela concepção de 

literatura que os orienta, implícita na seguinte passagem: “Nos decênios de 1940 e 

1950, ao lado de obras maduras e expressivas dos escritores dos dois decênios 

precedentes, surgem as da referida nova geração de romancistas, poetas e críticos, 

que estão longe na maturidade e representam a camada dominante da literatura” 

(CANDIDO; CASTELLO, 1964, p. 31). 

No entanto, em página anterior do mesmo prefácio, os organizadores haviam 

listado o nome do poeta sul-rio-grandense, ao lado de outros poetas que julgavam 

dignos de crédito:  

 
 
Em todos estes caminhos (ladeados por outros, numa etapa 
riquíssima em que avultam Cecília Meireles, um Cassiano Ricardo 
renovado, Emílio Moura, Henriqueta Lisboa, Joaquim Cardozo, Dante 
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Milano, Mario Quintana, Augusto Meyer), observa-se o incessante 
enriquecimento formal. Ao lado do verso livre, voltam formas 
regulares, estrofes de redondilhas, baladas, sonetos brancos e 
rimados, novos jogos com o decassílabo, mostrando que o 
Modernismo suspendera mas não abolirá as formas tradicionais, 
possibilitando a sua volta quando for possível reinterpretá-las com 
ouvido e espírito novos (CANDIDO; CASTELLO, 1964, p. 24, grifo 
nosso). 
 
 

Reinterpretação da leitura literária é o que Afrânio Coutinho (1969) tem em 

vista quando, no segundo volume da Antologia brasileira de literatura (primeira 

edição em 1966), recusa a subordinação do ensino da literatura ao do vernáculo. O 

autor propõe seu estudo como fenômeno estético, emancipado da filologia e do 

molde pseudo-enciclopédico dos quadros panorâmicos, mas orientado pelos estilos, 

favorecendo “a visão da história literária por cortes transversais em épocas 

estilísticas, e assim permitindo também o critério crítico comparatista [...]” (p. XII-

XIII). O organizador defende os critérios “genelógico” e estilístico de abordagem, 

sendo que o primeiro consiste em colocar o educando em contato direto com os 

textos literários através do respectivo gênero, e o segundo, em localizá-los no 

contexto estilístico em meio ao qual surgiram. Seu elenco de autores líricos começa 

com o vate português Bernardim Ribeiro (1482-1552) e termina com o poeta mineiro 

Affonso Ávila (1928-2012), sem jamais citar Mario Quintana.  

Na mesma década, o Dicionário de literatura portuguesa e brasileira de Celso 

Pedro Luft (1979) teve sua primeira edição publicada em 1967, como o segundo dos 

14 capítulos da Enciclopédia Globo para os Cursos Fundamental e Médio. No 

prefácio a essa obra, o compilador declara que tinha estabelecido, como critério de 

seleção, os traços estéticos ou estilísticos, ou seja, os méritos artísticos dos 

escritores que compõem seu trabalho, mas antes havia pensado em restringi-lo aos 

que já estivessem livres da condição mortal, “tão facilmente sujeita a 

suscetibilidades e melindres compreensíveis. Mas, sabendo que a escola 

modernista timbra em modernizar-se também na leitura e no estudo literário, 

imperdoável seria a omissão dos vivos consagrados nas letras, objetos já de 

estudos especializados” (LUFT, 1979, s/p.).  



 

44 

 

No decorrer do texto, o autor cita Quintana e suas obras literárias A rua dos 

cataventos (1940); Canções (1946); Sapato florido (1948); Espelho mágico (1951); O 

aprendiz de feiticeiro (1950); Poesias (1962); Antologia poética (1966). Em seu 

julgamento, a poesia quintanesca marca-se “por um profundo humanismo, no 

conteúdo, e na forma por uma ‘difícil simplicidade’ [...] Uma releitura mesmo 

apressada das Canções, d’O aprendiz de feiticeiro e dos ‘Novos poemas’ deixa bem 

claro o equívoco de certa crítica em considerar menor este poeta maior, um dos 

maiores de língua portuguesa” (LUFT, 1967, p. 305).  

Sobre o assunto, interessa destacar um fragmento da página anterior, que 

afirma o lugar do poeta sul-rio-grandense dentro da lírica modernista brasileira, na 

qual brilharia:  

 
 
[...] como astro de primeira grandeza, embora esse brilho tenha 
passado um tanto despercebido aos telescópios críticos indígenas. 
Deu-se com este poeta o que se dá com tantos outros: a chancela 
provinciana das edições é uma quase fatal condenação ao 
esquecimento e ao silêncio. Foi preciso Mario Quintana ser editado 
por importante casa do Rio de Janeiro para ganhar projeção nacional 
entre leitores e críticos (LUFT, 1967, p. 304). 
 
 

Prosseguindo com o levantamento de autores e obras que fazem alusão a 

Quintana, temos o Pequeno dicionário de literatura brasileira de autoria de José 

Paulo Paes e Massaud Moisés (1980, primeira edição em 1967), no qual o poeta é 

citado às páginas 203 e 204, assim como algumas de suas obras literárias: A rua 

dos cataventos (1940); Canções (1946); Sapato Florido (1948); O aprendiz de 

feiticeiro (1950); Espelho mágico (1951). Para os autores: 

 
 
O enganoso ar ‘passadista’ de boa parte da obra de Mario Quintana, 
marginalizando-a no contexto da poesia brasileira posterior a 22, fez 
com que a crítica negligenciasse, as mais das vezes, o que há de 
refinadamente original no seu humor sutil e na sua diáfana 
melancolia (PAES; MOISÉS, 1980, p. 204). 
 
 

Entre os anos de 1968 e 1971, A literatura no Brasil, como se sabe, 

organizada por Afrânio Coutinho, seria ampliada em mais dois volumes. Revista e 
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atualizada em 1986, com a colaboração do filho do organizador, Eduardo de Faria 

Coutinho, conta com o apoio de vários estudiosos, reúne artigos de críticos literários 

de renome e se tornou “uma referência, na tradição dos estudos literários brasileiros 

e nos cursos para a formação de leitores, professores e pesquisadores de Letras” 

(LEAL, 2009, p. 1). Em sua “Introdução geral”, Coutinho apresenta os fundamentos 

metodológicos que embasam a configuração da historiografia literária com o intuito 

de revisar a história literária brasileira, sendo que a 

 
 
[...] primeira concepção de Literatura exposta diz respeito a uma 
historiografia literária, que demonstra o objetivo de observar a 
literatura, tendo em vista os fatores externos histórico-culturais, que a 
condicionaram e formaram-na. Por outro lado, a segunda concepção 
sobre a Literatura ressalta uma perspectiva e modelo historiográfico 
voltado e preocupado com o processo evolutivo interno do fenômeno 
literário-artístico, enquanto uma criação imaginária, estética e 
artística, que possui ‘um valor em si’ imanente, ‘um produto da 
imaginação criadora’, cuja finalidade é despertar no leitor ou ouvinte 
o prazer estético (LEAL, 2009, p. 2). 

 
 

Essa segunda visão norteia a organização do material organizado por 

Coutinho que, assim, discorre sobre as estéticas literárias no Brasil, a principiar pelo 

Barroco, defendendo a noção de que o sentimento de nacionalismo, de brasilidade, 

começa desde o período colonial e não só com o Romantismo, como ponderam 

alguns autores. O livro em destaque é considerado uma “história literária como 

história do desenvolvimento da arte, pois crítica e história literária, unidas como 

devem existir em face da obra literária, visam à obra nos seus elementos intrínsecos 

ou artísticos” (MOREIRA, 2009, p. 155). 

No quinto volume d’A literatura no Brasil, denominado “Era modernista”, 

especificamente no capítulo “Modernismo na poesia” (COUTINHO, 2004, primeira 

edição em 1968), Péricles Eugênio da Silva Ramos (p. 43-229), responsável por 

essa seção do livro, considera a obra quintanesca, mas entre ela, não cita nem 

Inéditos e esparsos (1953) nem Espelho mágico (1951). O ensaísta apresenta A rua 

dos cataventos (1940) como “O primeiro livro, que por duas vezes se reporta a 

Antônio Nobre, cuja sombra o visita, é constituído de sonetos cheios de suavidade, 

sonho, melancolia, e também de algum desânimo, comiseração e humour” (RAMOS, 

2004, p. 192). Do conjunto que podemos considerar como a produção inicial do 
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poeta, o autor ainda elenca Canções (1946), Sapato florido (1948), O aprendiz de 

feiticeiro (1950), Poesias (1962), que “reúne os livros de Quintana, e sua Antologia 

poética (1966) inclui 60 poemas inéditos” (RAMOS, 2004, p. 194). 

Por sua vez, Literatura brasileira em curso, obra organizada por Dirce Cortes 

Riedel, Carlos Lemos, Ivo Barbieri e Therezinha Castro (1975, primeira edição em 

1968), reúne textos de diversos escritores por afinidade temática em seus seis 

capítulos. No primeiro, os temas “Povo”, “Trabalho”, “Jogo e Protesto”; no segundo, 

“Isolamento”, “Fuga” e “Busca”; no terceiro, “Amor”, “Delírio” e “Liberdade”; no 

quarto, “Bichos”, “Tipos”, “Heróis” e “Mitos”; no quinto, “Espaço”, “Tempo” e “Exílio”; 

no último, “Coisas”, “Retratos” e “Arte”. Ao final dos capítulos, os autores apresentam 

sugestões de como trabalhar com o texto, desde o roteiro para consulta bibliográfica, 

análise da linguagem, até verificação de leitura.  

Mario Quintana é por eles contemplado, primeiramente, no tema “Bichos”, 

através da transcrição, às páginas 255 e 256, do poema “Velha história”; em 

seguida, “Cadeira de balanço”, “Uma canção” e “Bem-aventurados” aparecem 

respectivamente transcritas nas seções “Tempo”, “Exílio” e “Arte” (RIEDEL et al., 

1975, p. 368-369; p. 378; p. 424-425). Essa última composição poética é que vai 

constar na seção “Sugestões de Trabalho com o Texto”, nas páginas 456 e 457, 

para que seja estudado conforme sua linguagem, no que tange à métrica e ao verso 

livre, aos processos e ao esquema rítmicos, bem como ao significado. 

Quintana figura igualmente na página 557 do Dicionário literário brasileiro de 

Raimundo de Menezes (1978, com primeira edição, ilustrada e em cinco volumes, 

publicada no ano de 1969). Entretanto, os poemas de Inéditos e esparsos não 

constam entre os livros apresentados como de sua autoria: A rua dos cataventos 

(1940); Canções (1946); Sapato Florido (1948); O aprendiz de feiticeiro (1950); 

Espelho mágico (1951); Poesias (1962); Antologia poética (1966); Pé de pilão 

(infantil) (1968); Apontamentos de história sobrenatural (1976). 

Assim, dentre os 17 trabalhos de caráter histórico-literário que consultamos 

no presente subcapítulo, os de Manuel Bandeira (1960, primeira edição em 1940) e 

Erico Veríssimo (1995, edição norte-americana em 1945), reeditados a posteriori, 

conferiam valor a Mario Quintana já na década de 1940, praticamente em paralelo 

aos primeiros lançamentos dos seus quintanares em livro. A legitimação do poeta 
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sul-rio-grandense pelo cânone nacional, ocorrida na década de 1960, confirma-se 

por intermédio do aumento de menções ao seu nome em oito estudos publicados a 

partir do final dos anos de 1950: Alceu Amoroso Lima (1959, primeira edição em 

1956); Afrânio Coutinho (1976, primeira edição em 1959); Antonio Candido e José 

Aderaldo Castello (1964); Celso Pedro Luft (1979, primeira edição em 1967); José 

Paulo Paes e Massaud Moisés (1980, primeira edição em 1967); Afrânio Coutinho 

(2004, primeira edição do quinto volume em 1968); Dirce Riedel et al. (1974, 

primeira edição em 1968); Raimundo de Menezes (1978, primeira edição em 1969). 

Esse período localiza-se entre o começo da atuação de Quintana como jornalista no 

Correio do Povo, que acontece em 1953, e os lançamentos de suas antologias 

poéticas na década seguinte. 

 

 

3.2 Quintana e a história literária nacional 

 

 

Após a consagração de Mario Quintana no panorama literário do país, 

ocorrida na mesma década de 1960, durante a qual parece haver certo refluxo nas 

escritas de histórias da literatura nacionais, Alfredo Bosi (1997) lança em 1970 a 

primeira edição da História concisa da literatura brasileira, composta de oito 

capítulos, os quais seguem esta ordem: I. A condição colonial; II. Ecos do Barroco; 

III Arcádia e Ilustração; IV. O Romantismo; V. O Realismo; VI. O Simbolismo; VII. 

Pré-Modernismo e Modernismo; VIII. Tendências contemporâneas. O destaque à 

obra quintanesca aparece nas páginas de números 518 e 519, do livro, pertencentes 

ao último capítulo em cujo subtítulo, “Outros poetas”, o autor sublinha os 30 

primeiros anos do século XX como marco de nossa contemporaneidade no contexto 

sociopolítico brasileiro.  

Entre os escritores dessa geração, Quintana é assinalado como “poeta que 

encontrou fórmulas felizes de humor, sem sair do clima neossimbolista que 

condicionara a sua formação (Rua dos cataventos, 1940; Canções, 1946; Sapato 

florido, 1948; O aprendiz de feiticeiro, 1950; Apontamentos de história sobrenatural, 

1976)” (BOSI, 1997, p. 519). Como antes fizera Péricles Eugênio da Silva Ramos (p. 
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43-229), Bosi (1997) não elenca Espelho mágico (1951) nem Inéditos e esparsos 

(1953) junto às primeiras obras literárias quintanescas, deixando ainda um lapso de 

mais de duas décadas desde o primeiro poemário quintanesco até o último livro que 

cita, de 1976, mesmo que sua História concisa venha passando por várias 

reedições. 

Na década de 1970, foram escritas outras histórias da literatura nacional, 

como a Massaud Moisés, A literatura brasileira através dos textos, um panorama 

simbólico do que o autor considera como as mais importantes demonstrações 

literárias do Brasil, desde a época da formação até o Modernismo. Dos autores de 

relevância, destacam-se um ou dois fragmentos de suas obras, antecedidos por um 

relato que, acompanhado de interpretações críticas, os aponta de forma cronológica 

na trajetória histórico-literária do país. Por sua vez, a Síntese crítica da literatura 

brasileira, publicada por Leodegário Amarante de Azevedo Filho, enfoca desde os 

primórdios literários nacionais ao Modernismo, sempre pontuando principais autores 

e suas produções literárias. Outro livro de mesmo teor, editado por Adolfo Casais 

Monteiro em 1972, Figuras e problemas da literatura brasileira contemporânea, 

estende-se por sete capítulos que discutem nossa autonomia literária e o conceito 

de “literatura popular”. 

Publicada originalmente em 1973,3 A nova literatura, de Assis Brasil (1975), 

evidencia a literatura brasileira modernista, oferecendo destaque a João Cabral de 

Melo Neto. Além disso, aborda a tradição da imagem na produção poética, desde 

Mário Faustino a Carlos Nejar; a poesia concreta de Augusto Campos, Haroldo de 

Campos, Décio Pignatari e Ferreira Gullar; a poesia práxis, de Mário Chamie a 

Armando Freitas Filho; o poema processo de Wlademir Dias Pino. Ainda nos anos 

de 1970, Oliveiros Litrento (1978) realiza, em Apresentação da literatura brasileira, 

um estudo das origens da produção literária nacional. A obra encontra-se dividida 

em oito capítulos, sendo o último intitulado “Neo-Modernismo e ramificações 

contemporâneas”. Nessa seção, assim como em todo o livro, alguns autores têm 

trechos de suas obras destacados e comentados, a exemplo de João Cabral de 

Melo Neto que, junto a outros poetas, formariam um grupo de “escritores 

marcantes”, enquanto outros autores são apenas citados. 

                                                           
3
 Nesta dissertação, trabalhamos com a edição de 1975. 
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Na sequência de publicações ora relacionadas (MOISÉS, 1971; AZEVEDO 

FILHO, 1971; MONTEIRO, 1972; BRASIL, 1975; LITRENTO, 1978), Mario Quintana 

nunca é mencionado, mas em compensação, Temístocles Linhares (1976) o 

contempla em seus Diálogos sobre a poesia brasileira, obra na qual apresenta uma 

visão documental e crítica sobre os poetas e movimentos literários que marcaram 

nossa literatura contemporânea, dentre eles, Carlos Drummond de Andrade, 

Cassiano Ricardo, João Cabral de Melo Neto, o Modernismo, a Geração de 45, 

Cecília Meireles, Murilo Mendes, o Concretismo e “os novíssimos”.  

Ao comentar que cada região brasileira possui seus líricos exemplares e fiéis, 

o autor diz que, no Rio Grande do Sul,  

 
 
[...] avulta a presença de Mario Quintana, que vem atravessando 
incólume várias gerações e cuja poesia é exemplo do que 
afirmamos, mergulhada antes da vida em profundidade, em que o 
poeta não esconde a sua sede insaciável ‘de não sei o quê’ e se 
julga cansado da gravitação dos astros. Eis um traço bem subjetivo, 
que nada tem a ver com a descrição da terra, mas que nem por isso 
deixa também de ser gaúcho, definido claramente, por exemplo, 
neste impromptu final de desprendimento e de fantasia, em que o 
poeta se dirige à lua: ‘Lua falsa de papelão,/Manto bordado do 
céu!/Tombai, cobri com a santa inutilidade vossa/Esta carcaça 
miserável de sonho (LINHARES, 1976, p. 38, grifo nosso). 
 
 

Wilson Martins (1978) igualmente menciona Quintana em sua História da 

inteligência brasileira, na qual se vale do método cronológico aliado à pesquisa 

editorial, assim contribuindo para o entendimento do pensamento nacional, sem 

desvinculá-lo das concepções intelectuais verificadas na instância internacional. 

Nesse estudo que não se restringe à história, e cuja natureza tampouco cabe 

estritamente na crítica literária e cultural, estendendo-se da sociologia à história, às 

artes, à literatura e à poesia, seu autor define como “tardia e retardante” a estreia do 

poeta com A rua dos cataventos,  

 
 
pois a sua linha de inspiração filiava-se no ‘realismo neossimbolista’ 
e na melancolia de Antonio Nobre, e também na ‘estética das 
reticências, de Álvaro Moreira. O público, entretanto, recebendo de 
boa graça esse retorno ao lirismo pré-modernista, parecia 
reencontrar-se ou reconhecer-se em sonetos como este: 
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‘Na minha rua há um menininho doente’ [...] (MARTINS, 1978, p. 
146-147).4 
 
 

O lírico sul-rio-grandense é também referido na segunda parte do Panorama 

da literatura no Brasil, de Amauri Sanches (1982) cujo primeiro capítulo abarca a 

“Movimentação estética da literatura brasileira” e os seguintes capítulos abrangem 

períodos que aqui nos interessam, tais como: “A década de 30 e as tendências 

contemporâneas”; “Literatura e realidade”; “A prosa na década de 30”; “1945: novas 

experiências”; “Geração de 45”. No recorte panorâmico em destaque, são 

comentadas apenas as obras quintanescas Canções e O aprendiz de feiticeiro, ao 

mesmo tempo em que seu autor é classificado como “esteta da emoção [...] o doce 

melancólico poeta gaúcho, que sabe trabalhar tanto a forma clássica quanto a nova 

expressão do Modernismo” (SANCHES, 1982, p. 85). 

Já no primeiro volume da História da literatura brasileira (1984-1989), 

intitulado “Das origens ao Romantismo”, Massaud Moisés (1984) estende-se desde 

o momento em que estrangeiros se revelaram como os primeiros a chamarem a 

atenção para nossa produção literária, até o “Modernismo”, título de seu quinto 

volume. Para o autor, a escrita de uma história literária defronta-se com o problema 

do método escolhido, a variar segundo diferentes predileções estéticas e 

ideológicas. Em seu caso, privilegia o texto com vistas à elaboração de uma análise 

histórico-crítica com enfoques que podem mudar conforme a própria obra e o tempo, 

mas não segundo os preconceitos do historiador (Cf. MOISÉS, 1984, p. 9).  

O trabalho em questão, contudo, orienta-se por um núcleo concentrado no 

eixo Rio-São Paulo, a partir de cuja irradiação “rumo ao Sul, os demais centros 

serão analisados, sempre tendo em vista delinear a imagem do Brasil como um 

todo. O escritor regional dispensará análise circunstanciada enquanto não alcançar 

repercussão nos grandes centros, embora possa merecer com justiça lugar 

relevante na literatura do seu Estado” (MOISÉS, 1984, p. 17). Guiado por essa 

perspectiva, no volume denominado “Modernismo”, Moisés (1989, p. 533) destaca 

Mario Quintana e seu livro A rua dos cataventos, além de citar alguns de seus 

                                                           
4
 Trata-se do Soneto VI d’A rua dos cataventos, transcrito integralmente por Wilson Martins (1978, p. 

147). 
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poemas: “Canção da janela aberta", “Epígrafe”, “LXXIII da realidade”, “Noturno”, 

“Cântico”.  

O poeta é considerado um herdeiro do Simbolismo, em sua “face 

sentimental”:  

 
 
[...] o amor ao cotidiano, traços de surrealismo, completam o retrato 
desse romântico tardio, ou moderno que não virou as costas à 
tradição nem se fez de surdo às vozes interiores, desse poeta 
ultrassensível que se tornaria uma das expressões mais límpidas da 
poesia lírica brasileira na segunda metade deste século (MOISÉS, 
1989, p. 534). 
 
 

Essa verdade parece tão incontestável, que Mario Quintana é elencado no 

Panorama da literatura de Flávio Aguiar (1988). Nos seis capítulos que compõem 

esse compêndio, o crítico tece considerações acerca da literatura que conhecemos 

e do modo como conta a história, além de tratar da história literária e da literatura no 

Brasil, apresentando biobibliografias de escritores e comentando suas obras. Aguiar 

(1988) coloca o lírico sul-rio-grandense junto a outros poetas modernistas que, “além 

de instaurarem a ideia de arte como contínua experimentação entre nós, 

descobriram um ‘novo’ Brasil, valorizando a linguagem cotidiana, os costumes 

populares, o folclore” (p. 60). 

Quintana também ganha verbete na Enciclopédia de literatura brasileira 

organizada por Afrânio Coutinho e J. Galante de Sousa (1990). A primeira seção 

desse material crítico e informativo, guiado por uma concepção de literatura como 

arte da palavra, na qual a linguagem adquire contornos estilísticos que a 

particularizam, apresenta a obra e o modo como pode ser consultada. A segunda 

divisão comporta publicações orientadas por áreas de conhecimento e a terceira, 

referências de dicionários e enciclopédias literárias, seguindo-se as divisões 

nomeadas como Bibliofilia, Pesquisa Literária e Referências. 

Após comentarem sobre as atuações do escritor sul-rio-grandense na cena 

literária, como jornalista e tradutor, os organizadores afirmam que, mesmo ao 

escrever durante a vigência do Modernismo, seu estilo simbolista mescla fantasia e 

surrealismo a aspectos misteriosos retirados do cotidiano. Apesar de bastante 

premiado, o poeta foi marginalizado pela crítica, que não teria compreendido “a 
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originalidade de seu humor e sua diáfana melancolia” (COUTINHO; SOUSA, 1990, 

p. 1115). Pela primeira e única vez em um estudo nacional de caráter histórico-

literário, a publicação-objeto desta pesquisa é citada dentre vários outros livros 

quintanescos: A rua dos cataventos (1940); Canções (1945?); Sapato florido (1947); 

Espelho mágico (1948); O aprendiz de feiticeiro (1950); Inéditos e esparsos (1953); 

Poesias (1961); Antologia poética (1966); Caderno H (1973); Nariz de vidro (1975); 

Apontamentos de história sobrenatural (1976); A vaca e o hipogrifo (1977); Na volta 

da esquina (1979); Esconderijos do tempo (1980); Nova antologia poética (1981); Lili 

inventa o mundo (1983). 

Antonio Candido (1998, primeira edição em 1997) traz no sumário de 

Iniciação à literatura brasileira: resumo para principiantes, os itens que seguem: 

“Nota prévia”; “Introdução”; “Manifestações literárias” (do século XVI a meados do 

século XVII); “A configuração do sistema literário” (do meio do século XVIII à 

segunda metade do século XIX); “O sistema literário consolidado” (da segunda 

metade do século XIX aos anos finais do século XX). No primeiro deles, datado de 

1996, Candido (1998, p. 7) afirma: “pus de lado a pretensão de informar sobre o 

estado atual da nossa literatura, o que levaria a alinhar uma quantidade de nomes 

ainda não triados pela passagem do tempo. O meu marco terminal foi o decênio de 

1950, depois do qual dei apenas algumas indicações”. Mesmo ao evidenciar os 

traços diferenciais da literatura sul-rio-grandense, responsáveis por aproximá-la ao 

regionalismo literário da Argentina e do Uruguai, e de nela sublinhar uma espécie de 

prolongamento do Simbolismo, mesclado a sugestões modernistas, o estudioso 

deixa Mario Quintana de fora da sua abordagem ao Modernismo brasileiro. 

Não é o que ocorre na História da literatura brasileira, em que Luciana 

Stegagno Picchio (2004, primeira edição em 1997) propaga nossa literatura na 

Europa: 

 
 
Nasce, ao lado da nova poesia, o poema em prosa que sempre na 
esteira de Baudelaire e do Rimbaud das Illuminations, mas com nova 
sensibilidade latino-americana (Lautréamont? Laforgue?), instaura-se 
solidamente na tradição literária brasileira onde atingirá as 
vanguardas modernistas de1922 (Manuel Bandeira, Oswald de 
Andrade, Menotti del Picchia, Aníbal Machado, Cassiano Ricardo até 
alcançar, através de poetas como Carlos Drummond de Andrade e 
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Murilo Mendes, os mais jovens José Paulo Moreira da Fonseca, 
Mario Quintana e Lêdo Ivo) (PICCHIO, 2004, p. 348, grifo nosso). 
 
 

Mais adiante, a autora explicita ter sido Mario Quintana “[...] de exórdio tardio, 

com um livro de sonetos (A rua dos cataventos, 1940) que sabem ainda a 

simbolismo e a Antônio Nobre, assim como neossimbolistas são as suas Canções 

(1946) e os poemas em prosa de Sapato florido (1948)” (PICCHIO, 2004, p. 567). A 

partir dessa base, o poeta instauraria seus experimentos modernistas, desde o clima 

onírico, com traços surreais de O aprendiz de feiticeiro (1950) até Poesias (1962), 

Antologia poética (1966) e Apontamentos de história sobrenatural (1976). Para 

exemplificar que, tanto na vertente da melancolia quanto na do humour, Quintana 

nutre um extremo “respeito e pudor pela poesia”, Luciana Stegagno Picchio (2004, p. 

567) cita, sem identificar a fonte, os seguintes versos de “O poema”, que integra 

aquele livro publicado no ano de 1950: 

 
como um gole d’água bebido no escuro 
como um pobre animal palpitando ferido 
como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta 
noturna. 
Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de 
poema. 
 
 

Por fim, a estudiosa compara Quintana com o heterônimo Alexandros 

Apollonius, criado pelo escritor José Paulo Moreira da Fonseca (1922-2004): “Um 

pintor-poeta do qual podem advir historietas florentinas como a que se segue, entre 

o apólogo e a caricatura, a repetir o humor pudico de Mario Quintana” (PICCHIO, 

2004, p. 596). No entanto, A história contada: capítulos de história social da literatura 

no Brasil, organizada por Sidney Chalhoub e Leonardo Pereira (1998), não 

contempla o escritor gaúcho em seus 12 capítulos que, elaborados por historiadores 

sociais, se iniciam com Machado de Assis, José de Alencar e Luiz Gama. O estudo 

passa por Mello Moraes Filho, Coelho Neto e Afrânio Peixoto, para chegar a Lima 

Barreto, bem como à vida literária da “boêmia literária” entre a década de 1890 e o 

começo do século XX, conforme representada em biografias, memórias e romances 

posteriores. Por sua vez, o Modernismo se marca no texto pela centralidade 
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oferecida a dois escritores: em um ponto, Mário de Andrade; em outro, Jorge 

Amado. 

Já o primeiro volume de A literatura brasileira: origens e unidade (1550-1960), 

de José Aderaldo Castello (1999a), vincula a compreensão interna da produção 

literária nacional a uma temática própria e a uma linguagem que possa fixa-la e 

transmiti-la, o que não se faria sem uma perspectiva comparatista, na qual as 

contribuições ibéricas são assumidamente privilegiadas. A divisão cronológica dos 

dois volumes se dá por aquilo a que o autor denomina “espaços históricos”, 

distribuídos em presenças centralizadoras, nomeados autores-síntese ou apenas 

obra-síntese, para os quais, em definição, convergem reflexão, reação e expansão 

afetivas da inteligência, da sensibilidade, da imaginativa e do potencial expressivo 

do brasileiro” (p. 29). 

Em termos metodológicos, a obra transitaria da descrição à análise, a 

caminho da síntese, o que se faria em paralelo com teorias e ideologias de maior 

relevo. Seu tema geral, exposto na “Introdução”, apresenta o “Conceito de Literatura 

Brasileira”, relacionado ao Período Colonial, Período Nacional I (século XIX) e 

Período Nacional II (século XX). O primeiro desses períodos ocupa seu volume 

inicial (CASTELLO, 1999a) enquanto os dois últimos preenchem seu segundo 

volume, no qual o historiador afirma ter sido a Província de São Pedro “[...] um dos 

mais ricos e equilibrados periódicos do momento. Consagrados e novos aí 

coexistiram. Já no primeiro número, arrolamos: Dante Laytano, Darcy Azambuja, 

Atos Damasceno, Manoelito de Ornelas, Mario Quintana, Telmo Vergara, Moisés 

Vellinho, Augusto Mayer, Simões Lopes Neto” (CASTELLO, 1999b, p. 417, grifo 

nosso). 

Por fim, Carlos Nejar (2007), em sua História da literatura brasileira, detém-se 

com pouco mais de minúcias do que outros estudiosos aqui estudados na produção 

literária quintanesca. O estudioso aponta Álvaro Moreira como influente na criação 

do autor da Rua dos Cataventos e do Caderno H, além de considerar que, tal como 

Oswald de Andrade “pensou ‘nas caravelas da utopia’, Quintana inventou a ‘rua dos 

cataventos’” (NEJAR, 2007, p. 202). O poeta que teve um “caminho solitário”, 

dificilmente rotulado em escolas literárias (Cf. NEJAR, 2007, p. 212), teria 
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presenciado “a máquina do poema triturando somente o visível” (NEJAR, 2007, p. 

245).  

Em seu livro Esconderijos do tempo, o poeta relembra momentos alegres de 

sua infância “sótãos, figuras, retratos, fantasmas, mundos, visões. Busca tirar dos 

baús de assombro aquela parcela de vida que a poesia torna intocada” (NEJAR, 

2007, p. 281). “E a casa grande continua sendo explorada em seus subterrâneos, ‘a 

casa maior do que o mundo’, com as cidadezinhas que retornam, com suas damas 

com grandes chapéus (‘Elegia ecológica’). Tudo perpassando de lirismo, ternura, 

silenciosa ironia” (NEJAR, 2007, p. 281-282). O autor ainda declara:  

 
 
Quintana consegue dosar lirismo e humor (levemente zombeteiro) 
com inocência. E até os ‘antigos retratos de parede/não conseguem 
ficar longo tempo abstratos’ (‘Retratos’). Quintana assume, enfim, 
sua solidão, igual à ‘de seus primeiros sapatos que continuavam 
andando/ - rotos e felizes’ (‘Ah, o mundo’) [...] Para Quintana, o 
‘tempo não pode viver sem nós, para não parar’ [...] (NEJAR, 2007, 
p. 282). 
 
 

Nejar destaca na poesia quintanesca um humor lírico, às vezes evasivo, 

suficiente malicioso, inteligente, ou seja, o humor  

 
 
que ri com seus fantasmas, de quem nunca se libertou, nem quis 
libertar-se. Sua poesia desde o princípio na imagética é igual. Mudou 
apenas no tom mais sofrente. Para ele a poesia é dança insondável, 
começo e fim. Espanto. A realidade é diversa, ‘velho casarão de 
vidraças partidas’. A imagética nos pomares deste poeta do Alegrete 
ou Andrômeda despoja-se, entre rimas e aliterações, ‘da impura 
linguagem dos homens’. Com a rua da linguagem, a dos cataventos, 
que lhe pertence, como a Pasárgada de Bandeira (NEJAR, 2007, p. 
283). 
 
 

O crítico destaca o fato de haver outra esfera na criação literária quintanesca, 

qual seja, a profana:  

 
 
num espelho onde o fundo é o ‘eu’ imperioso, imprevisível, 
categórico, o ‘eu’ na sala do poço, o ‘eu’ que fala tanto do poema e 
da poesia deslumbrado, falando de si, o ‘eu’ no poço do abismo e da 
infância. [...] Infelizmente, é muitas vezes mais celebrado por seu 
lado fácil, comunicatório, pelo tom trocadilhesco, anedótico, folclórico 



 

56 

 

(nem sempre o mais apurado), popularesco, do que por sua maestria 
de mago das imagens, conhecedor da alma e morador da rua dos 
cataventos (NEJAR, 2007, p. 285). 
 
 

Nessa publicação mais atualizada, temos não só maiores comentários acerca 

da obra poética de Quintana, como também menções a seus livros: A rua dos 

cataventos (1940), Canções (1946), Sapato florido (1948), O aprendiz de feiticeiro 

(1950), Espelho mágico (1951), Apontamentos de história sobrenatural (1976), O 

velório sem defunto (1990). Assim, com o estudo de Nejar (2007), completamos 

neste subcapítulo a consulta a 16 trabalhos de história da literatura brasileira 

publicados durante e após 1970, sendo que 10 deles, quer dizer, mais da metade do 

universo pesquisado, pelo menos citam o lírico sul-rio-grandense entre os escritores 

nacionais do século XX enquanto outros tecem maiores comentários a seu respeito 

e a sua produção poética.  

Apesar de não ser incluído em alguns compêndios menos significativos cujas 

primeiras edições ocorreram após a década de 1960, o reconhecimento nacional 

conquistado por Quintana se faz notar nos livros de história da literatura brasileira ou 

de semelhante caráter publicados no mesmo período e editados por estes autores: 

Alfredo Bosi (1997, primeira edição em 1970); Temístocles Linhares (1976); Wilson 

Martins (1978); Amauri Sanches (1982); Flávio Aguiar (1988); Massaud Moisés 

(1989); Afrânio Coutinho e J. Galante de Sousa (1990); Luciana Stegagno Picchio 

(2004, primeira edição em 1997); José Aderaldo Castello (1999b); Carlos Nejar 

(2007).  

Em todas essas pesquisas, nem todos os estudiosos pontuam o conjunto da 

obra quintanesca, a qual geralmente aparece de forma dispersa. Além disso, 

Inéditos e esparsos figura apenas na Enciclopédia de literatura brasileira, de Afrânio 

Coutinho e J. Galante de Sousa (1990), como um escrito da lavra de Quintana, 

razão pela qual necessitamos situá-lo em sua história editorial e, assim, na história 

da literatura brasileira. Para darmos cumprimento a tal finalidade, necessitamos 

considerar a historiografia literária regional, bem como um número expressivo de 

obras biobiliográficas e outras, monográficas, que trazem aportes de caráter 

biobibliográfico, entremeados a apreciações críticas do autor em questão e de seus 

quintanares. 
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4 INÉDITOS, ESPARSOS E, ENFIM, MENCIONADOS 

 

 

Grande parcela das obras literárias produzidas em território brasileiro, 

segundo Antonio Candido (1980, p. 109), fiéis à “dialética do localismo e do 

cosmopolitismo”, além de contaminadas por ideologias hegemônicas em distintos 

momentos, tendiam ora à afirmação do nacionalismo literário, ora às variadas formas 

de aproximação aos parâmetros europeus. Para esse crítico, no começo do século 

XX: “Os nossos modernistas se informaram pois rapidamente da arte europeia de 

vanguarda, aprenderam a psicanálise e plasmaram um tipo ao mesmo tempo local e 

universal de expressão, reencontrando a influência europeia por um mergulho no 

detalhe brasileiro” (CANDIDO, 1980, p. 121). 

Depois de 1940, ainda na visão de Candido (1980, p. 126), a literatura 

brasileira parece presenciar certo repúdio ao elemento local e o retorno a um desejo 

de generalização que concebe a expressão literária como um problema de 

inteligência formal e resultante de pesquisa interior:   

 
 
Até 1945, mais ou menos, vemos uma produção intensa, favorecida 
por grande surto editorial, em que brilham veteranos e novos, estes 
com tendência crescente para repudiar a literatura social e 
ideológica, o que veio finalmente a predominar sob a forma de uma 
queda da qualidade média do romance e uma grande voga de 
pesquisa formais e psicológicas na poesia. Entretanto, o abandono 
da linha modernista não se deu segundo os rumos previstos e 
propugnados pelos espiritualistas, – a saber, a atenção para o drama 
moral e o catolicismo poético. Os novos manifestaram pouco 
interesse pela literatura ideológica de esquerda e de direita, e os que 
tinham vocação política desleixaram não raro a literatura, passando 
diretamente à militância. 
 
 

O Modernismo trouxe consigo a hegemonia detida temporalmente pelo 

período pós-1922, ou seja, modernista e, espacialmente, pelo Sudeste brasileiro nas 

escritas da história literária nacional. Uma vez que a literatura restrita a essa região 

não podia se fazer porta-voz da diversidade cultural do país, “as várias regiões e 

sub-regiões tenderam à autossuficiência ou à introversão: repelidas ou substituídas, 

ou simplesmente condenadas a situar-se em esfera secundária, tentaram bastar-se 
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a si próprias, o que alimentou ainda mais o isolamento e agravou as discrepâncias 

de grau e densidade” (MOISÉS, 1984, p. 16).  

Desconfiados dessa afirmação, procuramos verificar se a historiografia 

literária regional é capaz de fornecer dados mais completos e corretos do que 

grande parte da historiografia literária brasileira acerca da obra de Mario Quintana. 

Nesse propósito, devido ao fato de terem sido publicados antes de Inéditos e 

esparsos (QUINTANA, 1953), os seguintes livros não recebem análise nesta seção: 

História literária do Rio Grande do Sul, de João Pinto da Silva (1924, reeditada em 

1930); Bibliografia sul-rio-grandense, de Antônio Simões dos Reis (1939); 

Mensagem: temas literários, de Olyntho SanMartin (1947); Coletânea de poetas sul-

rio-grandenses, de Antônio Carlos Machado (1952). 

Tampouco estudamos a História da literatura do Rio Grande do Sul, de 

Guilhermino César, e Literatura sul-rio-grandense, de Carlos Alexandre Baumgarten 

e Maria Eunice Moreira (2000) porque o primeiro estudo, embora publicado 

originalmente em 1956, limita-se ao período que vai desde 1737 a 1902, enquanto 

na segunda obra, os únicos dois ensaios sobre poesia que a integram (focalizados 

no poema épicos “Os Farrapos”, ou “A Revolução de 1835 no Rio Grande do Sul”, 

de Francisco Lobo da Costa, e “Antonio Chimango”, de Amaro Juvenal), não 

atendem aos objetivos aqui explicitados. Outros trabalhos referenciais na 

historiografia literária sul-rio-grandense, como Bibliografia do folclore rio-grandense, 

de Walter Spalding (1954), O gaúcho: ficção e realidade, de Antônio Hohlfeldt 

(1982), Regionalismo e literatura no Rio Grande do Sul, de Maria Eunice Moreira 

(1982), também deixam de ser contemplados por se concentrarem especificamente 

nos temas e assuntos que os intitulam. 

Neste momento, o foco de nossa pesquisa não é o regionalismo, mas a 

historiografia literária regional, cuja necessidade de estudo se impõe diante de 

avaliações como a de Antonio Candido (1980, p. 128), segundo quem, as melhores 

vozes da poesia brasileira pós-1945, procedentes do período anterior, encontram 

exemplo em Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, Manuel Bandeira, 

Murilo Mendes ou Vinícius de Moraes. Todos esses poetas são nascidos, e 

escreveram, no Sudeste do país, marcando um sistema de afirmações de autores e 

obras que se mostra um tanto quanto geral na história literária brasileira e, assim, 
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reafirma nossa proposta de verificar a importância das histórias da literatura sul-rio-

grandense no caso particular de Mario Quintana e de seus Inéditos e esparsos.  

 

4.1 O poeta de Alegrete e a história literária regional  

 

O problema das diferenças entre os lugares hegemônicos e periféricos, 

quanto aos parâmetros da cultura e do desenvolvimento sócio-econômico, marcava 

já na década de 1940 o pensamento dos intelectuais sul-rio-grandenses, como 

Moysés Vellinho (1960, primeira edição em 1944). Esse relaciona o título de seu 

estudo Letras da Província da Província não a um desejo exacerbado de sentimento 

regionalista, mas à compreensão de que a imensidade do território brasileiro faria 

com que o país fosse um conjunto de províncias com peculiaridades que não 

comprometeriam a unidade da nação, mas pareciam primordiais à manutenção de 

sua vitalidade. Em sua perspectiva, apesar de se caracterizar como um dos estados 

brasileiros mais aferrados às suas particularidades, o Rio Grande do Sul teria sido 

sempre fiel ao ideal comunitário.  

Na segunda edição do livro, Vellinho realizou uma revisão dos capítulos da 

publicação anterior, acrescentando-lhes dez novos trabalhos e retirando o capítulo 

dedicado a Machado de Assis, por destoar da incidência regional. Na primeira parte 

do trabalho em destaque, não inclui Mario Quintana entre os escritores sul-rio-

grandenses cujas produções merecem sua detida explanação: Alcides Maya, Athos 

Damasceno Ferreira, Augusto Meyer, Dionélio Machado, Erico Verissimo, João Pinto 

da Silva e Vianna Moog. 

Similar levantamento figura em Elementos para uma bibliografia sobre o Rio 

Grande do Sul, no qual Francisco Ferreira [1950?] deixa claro não ter sido sua 

pretensão realizar uma pesquisa completa dos escritores gaúchos e das obras 

representativas sobre o Estado. Com a meta de por em relevo algumas produções 

mais úteis a quem se interessasse pelo tema, o estudioso desejava oferecer pistas 

valiosas a sua compreensão. O livro divide-se em cinco sessões, organizadas por 

letras: A (História, Geografia, Sociologia, Política, Geologia, Folclore etc); B 

(Romance, Conto, Novela, Crônica); C (Poesia); D (Teatro); E (Ensaio, Crítica 
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Literária). Na seção C, Ferreira inclui Quintana e dele destaca os seguintes livros: A 

rua dos cataventos, 1940; Canções, 1946; Sapato Florido, 1948; O aprendiz de 

feiticeiro, 1950; Espelho mágico, 1951; Inéditos e esparsos, 1953. 

Indo além de autores e de obras regionalistas, embora note sua 

expressividade própria na ficção sul-rio-grandense durante o movimento modernista, 

Carlos Dante de Moraes (1954, p. 7-18) nos mostra no ensaio “Condições histórico-

sociais da literatura rio-grandense”, publicado na revista Província de São Pedro, 

que no começo do século XX já existiam obras literárias “de expressão rio-

grandense, fato que no mínimo sugere que o Rio Grande possui uma literatura 

distinta da realizada no restante do País. Nessa medida, observa-se a reedição do 

discurso ambíguo que está na origem do pensamento desenvolvido em torno da 

produção de caráter regionalista” (BAUMGARTEN, 1997), sobre a qual não se 

poderia mais tratar restritamente a partir dos anos 1930, dada a complexidade 

atingida pelos processos de criação literária de seus escritores, exemplificados por 

Cyro Martins, Dyonélio Machado, Erico Verissimo e Ivan Pedro de Martins.  

Para Moraes (1954, p. 16), assim como teria ocorrido em quase toda a 

literatura brasileira, o que se pode registrar na produção literária sul-rio-grandense 

entre os anos de 1920 e 1930 seriam expressões críticas, ensaísticas ou líricas. 

Sobre as duas décadas seguintes, afirma o ensaísta:  

 
 
A geração moça parece quase toda ela voltada com ardor para a 
universalidade. Tais jovens entram na existência numa época 
atormentada de problemas cruciantes, não somente sociais, mas 
também filosóficos e metafísicos. Tudo os leva à inquirição, à 
procura, ao debate. Ou, então, buscam na anotação lírica das suas 
emoções tumultuosas a primeira maneira de se afirmar. É uma 
geração que se exprime principalmente na poesia, na crítica ou na 
autocrítica. De certo moo, reata-se a curva ascendente do 
modernismo em sua fase aguda. Já não existe, porém, a euforia 
estética daquela hora feliz e aventurosa. Agora, as experiências e os 
problemas assumem aspectos mais graves, mais prementes e 
dramáticos (MORAES, 1954, p. 17-18).  

 
 

Ultrapassar as questões estritas do regionalismo e da nacionalidade na 

história da literária brasileira, segundo José Luis Jobim (1992, p. 146), é tarefa um 

tanto árdua para alguns críticos literários e historiadores da literatura, os quais 
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podem se declarar impossibilitados de “descalçar os próprios sapatos”, de se 

tornarem “diferentes do que efetivamente são” ou recorrer a outras expressões 

capazes de justificar que continuem limitados aos seus modos de conhecimento: 

 
 
Explicariam, assim, a sua permanência no círculo das significações 
perigosamente comuns, que compõem a ‘tradição’ deles. Contudo, 
estes historiadores e críticos poderão também vir a suspeitar que 
estes ‘sapatos’ e esta ‘maneira de ser’ não são os únicos possíveis. 
A suspeita talvez evite que, arrogantemente, tentem impor sua 
sombra às margens do vulto que projetam. Ou talvez implique eles 
se imaginarem os artífices da construção de seu próprio vulto, com 
uma reserva incalculável de sombra (JOBIM, 1992, p. 146). 
 
 

Não seria esse o caso de Lígia Chiappini Moraes (1972) que, em Modernismo 

no Rio Grande do Sul: materiais para o seu estudo, não elide a centralização desse 

movimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, reiterada por compêndios literários 

que consideram ínfima sua repercussão no estado sulino que, contudo, tem 

Dyonélio Machado, Erico Veríssimo, Mario Quintana e Raul Bopp entre os que aí 

escrevem no mesmo período. Outro fator preponderante é o fato de muitos 

intelectuais, inclusive gaúchos, negarem a existência de importante movimentação 

artística nesse espaço. Em seu fichamento e levantamento bibliográfico sistemático, 

a pesquisadora estabelece o modo por meio do qual as ideias modernistas penetram 

no Rio Grande, quais os fatos culturais a elas ligados, personalidades marcantes e 

características locais que assumiram, além da influência no meio local e a produção 

resultante. 

A autora destaca, por exemplo, Mario Quintana, a partir de sua citação no 

livro de Augusto Meyer intitulado A forma secreta, como uma das figuras mais 

originais, justamente por não se enquadrar no Modernismo enquanto escola. 

Também descreve a menção feita ao escritor num exemplar do jornal Correio do 

Povo de 1970, o qual lembra que, sendo o mais moço do grupo de Meyer, já 

publicava em periódicos pouco antes da década de 1930. Na época, Quintana não 

acreditava em escolas literárias e, por isso, o Modernismo pouco significou para ele, 

ainda que reconhecesse sua importância, principalmente, ao contribuir para com o 

aumento da liberdade formal e a quebra da distinção entre motivos poéticos e não 
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poéticos. Quando indagado acerca da ligação de sua poesia com a tradição gaúcha, 

o poeta de Alegrete declarou que quanto mais individual, mais universal passa a ser. 

Esse é o eixo central do ensaio O regional e o universal na literatura gaúcha, 

de José Clemente Pozenato (1974), dividido nas seguintes seções: “O regional e o 

regionalismo”; “O contexto gaúcho”; “O contexto brasileiro”; “A gauchesca”. Nessas 

quatro partes, o ensaísta busca balizar os conceitos que permeiam as classes de 

regional e universal, além comparar a literatura rio-grandense com o contexto 

cultural regional; em seguida, recorre a correspondências com a contextualização 

cultural e literária brasileira e finaliza o texto com a procura de um modelo de 

regionalidade gaúcha, que se conserva sobretudo numa norma de generalidade. 

Como uma das muitas denominações impróprias que acabam fazendo 

fortuna, o regionalismo é, para Pozenato (1974, p. 15), um conceito de largo 

espectro significativo, portador de ambiguidades; vago, impreciso, sem estatuto 

literário definido, refere-se ora à representação de uma realidade regional numa obra 

literária, ora à intenção de realizar essa representação. O que se verifica, no 

primeiro caso, é a presença do elemento local em qualquer obra literária, 

reconhecida como de caráter universal, sempre situada em relação a um lugar, real 

ou imaginário, e datada no que respeita a um tempo, igualmente real ou imaginário. 

No Rio Grande do Sul, como no Brasil, constata-se a presença regionalista nos 

movimentos romântico, realista e modernista, sendo que, nesse último, “Mario 

Quintana é, a rigor, o primeiro poeta gaúcho a fazer lirismo urbano, onde se sente o 

estigma da vida citadina da província” (POZENATO, 1974, p. 39). 

O poeta merece também um verbete em Escritores do Rio Grande do Sul, no 

qual Ari Martins (1978) começa por esclarecer seu local de nascimento e filiação, 

para depois apresentar os lugares onde trabalhou. Na bibliografia, composta pelos 

textos que Quintana traduziu e pelos livros de sua autoria, são citados entre os 

últimos: A rua dos cataventos; Canções; Sapato florido, O aprendiz de feiticeiro; 

Espelho mágico; Inéditos e esparsos; Poesias; Antologia poética; Pé de pilão.  

Por sua vez, Antonio Hohlfeldt (1978), em Antologia da literatura rio-

grandense contemporânea, apresenta uma seleção de textos, comentários e 

exercícios sobre a produção literária sul-rio-grandense no século XX. Acerca da 

década de 1960, afirma ser muito produtiva e que muitos jovens escritores 
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recorreram a editoras independentes para publicar suas antologias. Comenta ainda 

que a crítica literária tem papel importante nesse período, por trazer a lume, em 

jornais, obras inéditas de autores pouco conhecidos, dentre os quais, Lara de Lemos 

e Lilla Ripoll, de importância ímpar no que concerne à poesia. Em se tratando do 

Modernismo, seria desnecessário mencionar Raul Bopp e Mario Quintana, sendo 

esse considerado pelo autor, juntamente com Carlos Drummond de Andrade, como 

um dos maiores poetas brasileiros ainda vivos.  

Entretanto, o poeta não faz parte da obra Poesia modernista no Rio Grande 

do Sul, espécie de esboço de um panorama da produção poética gaúcha no século 

XX, no qual Donaldo Schüler (1982) destaca os seguintes escritores gaúchos e suas 

obras: Vargas Neto, Manoelito de Ornelas, Tirteu Rocha Viana, Ernâni Fornari, 

Olmiro Azevedo, Ruy Cirne Lima, Felipe de Oliveira, Raul Bopp, Athos Damasceno 

Ferreira, Guilhermino César, Theodomiro Tostes e Augusto Meyer. O estudioso diz 

fugir ao marasmo dos relacionamentos entre o regional e universal, assim como de 

todos os obstáculos do regionalismo, sublinhando características relevantes dos 

poetas já elencados. 

O mesmo objetivo de fornecer um elenco de destacados autores sul-rio-

grandenses norteia Quem é quem nas letras rio-grandenses, dicionário no qual 

Blásio Hickmann e Sérgio Faraco (1983, p. 196) apresentam Mario Quintana com 

uma nota de abertura: “Jornalista, emérito tradutor, é o grande poeta rio-grandense 

de todos os tempos, que o Brasil, embora tardiamente, sempre descobriu e 

aprendeu a amar. Traduzido em diversos países e granjeando um número 

progressivo de leitores de todas as idades, sua poesia, hoje é um patrimônio da 

literatura universal”. Os autores dedicam nove páginas ao escritor, com os títulos de: 

“Obras publicadas”; “Obra publicada no exterior”; “Em antologias (Brasil)”, “Em 

antologias (Exterior)”; “Na imprensa (Brasil)”; “Na imprensa (Exterior)”; “Prefácios”; 

“Gravações”; “Traduções”; “Referências críticas em livro”; “Referências críticas na 

imprensa”; “Verbetes”; “Bibliografia consultada”. 

Na obra A literatura no Rio Grande do Sul: aspectos temáticos e estéticos, 

Luiz Marobin (1985, p. 205) trata Quintana como “poeta das belas imagens”, anjo e 

profeta, criador de poemas que constituem verdadeiras obras de arte. Disposto a 
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interpretar o fenômeno literário no Rio Grande do Sul, o estudioso salienta o 

regionalismo e o universalismo como suas características fundamentais, além de 

levar em consideração, para sua abordagem, os elementos intrínsecos e extrínsecos 

à literatura. O pesquisador ainda comenta que em Mario Quintana, vida e obra, 

Nelson Fachinelli reuniu depoimentos, louvações, ladainhas, quintanares e todos os 

comentários que pôde coletar referentes ao poeta. Mais adiante, além de citar 

trechos dos poemários Esconderijos do tempo e Apontamentos de história 

sobrenatural, dá relevo às imagens plásticas da criação quintanesca, que nenhuma 

biobibliografia conseguiu exaurir, presentes em: A rua dos cataventos, 1940; O 

aprendiz de feiticeiro, 1950; Espelho mágico, 1946; Sapato florido, 1947. 

Publicada concomitantemente ao estudo antes detalhado de Luiz Marobin, 

Literatura gaúcha: temas e figuras da ficção e da poesia do Rio Grande do Sul, de 

Regina Zilberman (1985), apresenta oito capítulos: 1) “Condições de trabalho”; 2) “A 

visão do gaúcho”; 3) “História e poder”; 4) “A cidade e seu habitante”; 5) “A mulher: 

escritora e personagem”; 6) “Humor à gaúcha”; 7) “O escritor – um ser social”; 8) 

“Bibliografia comentada”. No sétimo capítulo, a autora destaca: “Num de seus 

primeiros sonetos publicados em livro e dos mais célebres, Mario Quintana declara 

que ‘Eu nada entendo da questão social. Eu faço parte dela, simplesmente...’ 

afirmação polêmica que ratifica o aparente absenteísmo de sua lírica, por extensão, 

da poesia enquanto gênero literário” (ZILBERMAN, 1985, p. 109). “A 

excepcionalidade do poeta e a natureza lúdica do fazer artístico é manifestada pelas 

palavras de Quintana: ‘Eu faço versos como os saltimbancos/Desconjuntam os 

ossos doloridos’” (ZILBERMAN, 1985, p. 118). 

O poeta sul-rio-grandense é citado entre as páginas 229 e 238 do capítulo 

“Evasionismo”, subcapítulo “Convergência e renovação”, da obra A poesia no Rio 

Grande do Sul, em que Donaldo Schüler (1987) menciona as seguintes obras de sua 

autoria: A rua dos cataventos, Sapato florido, Canções, Aventura no parque, Espelho 

mágico, O aprendiz de feiticeiro, Apontamentos de história sobrenatural e Pé de 

pilão. Conforme o autor: 

 
 
A evasão abriu a Quintana a distância necessária à observação 
continuada. Por não se comprometer, pode observar atentamente e 
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detectar fraturas proibidas a comportamento apaixonado. Mario 
Quintana conserva-se na tradição sem resvalar para o 
tradicionalismo. O tradicionalismo enreda os seus cultores nas 
malhas do passado, bloqueando opções originais. O conservar-se na 
tradição permite avaliar as respostas dadas sem comprometer-se 
com elas, reativando o vigor que as fez nascer. Em Mario Quintana, 
convergem as linhas e se abrem em leque renovadas (SCHÜLER, 
1987, p. 238). 
 
   

Partindo da tradição e das origens da poesia rio-grandense até nossos dias, 

Schüler pretende preencher as falhas e omissões a ela referentes, busca entender o 

que foi produzido em matéria poética durante momentos específicos. Assim, da 

“Nota preliminar”, estendesse a: “As guerras e a literatura épica”; “Narrativas 

populares diversificadas”; “A produção épica culta”; “O texto monárquico e o texto 

arcaico”; “Gabila: uma epopeia malograda”; “O texto monárquico e a falência da 

epopeia”; “O conflito entre o texto arcaico e o texto monárquico na poesia”; 

“Demolição e reconstrução”; “Consolidação e reorientação da poesia nas duas 

primeiras décadas do século XX”; “Modernismo”; “Evasionismo”; “Humanismo”. 

Organização mais simples encontra-se no Dicionário bibliográfico gaúcho, em 

que Pedro Leite Villas-Boas (1991) apresenta Quintana como poeta, jornalista, 

tradutor e cronista. Dentre suas obras, elenca livros e poemas publicados em 

jornais, com destaque para: A rua dos cataventos, com primeira edição lançada em 

1940; Canções, 1946; Nove poemas, publicados em 1946 na revista Província de 

São Pedro; Sapato Florido, 1948; O batalhão das letras, 1948; O aprendiz de 

feiticeiro, 1950, Espelho mágico, 1951. O investigador menciona Inéditos e 

Esparsos (1953), mas não indica que seus poemas venham a ser recompilados em 

outro livro. 

Ainda na década de 1990, A literatura no Rio Grande do Sul, de Regina 

Zilberman (1992a) apresenta os seguintes tópicos: “Introdução”; “Poesia no Rio 

Grande do Sul: das origens ao simbolismo”; “O regionalismo e Simões Lopes Neto”; 

“O Modernismo e a poesia de Mario Quintana”; “A permanência da linhagem 

regionalista”; “A nova ficção urbana”; “História e política”; “Existência urbana e ficção 

atual”; “A poesia contemporânea”; “Conclusão”, “Leituras complementares”; “Quadro 

cronológico da literatura gaúcha”. No capítulo “O Modernismo e a poesia de Mario 
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Quintana” (ZILBERMAN, 1992a, p. 61-74), a autora considera que o poeta é quem, 

no cenário local, leva adiante a experiência modernista: 

 
 
Evitando dois assuntos bastante frequentados pelos poetas 
modernistas, quais sejam, a reflexão sobre o lugar do homem no 
mundo e na sociedade, como fazem Cassiano Ricardo e Carlos 
Drummond de Andrade, e a expressão religiosa, própria a Jorge de 
Lima e Murilo Mendes, Quintana explora antes uma linha 
provocativamente individualista (ZILBERMAN, 1992a, p. 69). 
 
 

Em vez da denúncia ao desequilíbrio social, a poética quintanesca prefere a 

lamentação, também moderna, da transitoriedade da vida e do homem. Além de 

revelar a intranquilidade e o desconforto próprios ao Simbolismo, do qual a poesia 

gaúcha somente se aparta depois da década de 1950, Quintana delimita o círculo de 

atuação do Modernismo gaúcho: “[...] ainda está dentro dele, porque simpatizante da 

nostalgia simbolista, o que sugere o passadismo do movimento em nosso meio e 

sua relativa importância no conjunto da literatura brasileira” (ZILBERMAN, 1992a, p. 

74). 

Em outro livro de caráter histórico-literário, Roteiro de uma literatura singular, 

Regina ZIlberman (1992b) apresenta uma nota de abertura, com o título “Atando 

pontas”, e seis capítulos, na seguinte ordem: “Roteiro de uma literatura singular”; “O 

Partenon Literário: literatura e discurso político”; “Nas origens dor regionalismo sul-

rio-grandense”; “Dyonélio Machado: o percurso de uma narrativa social”; “O 

continente: mito e história”; “Do pampa ao jardim, ou as peripécias de um centauro”. 

No subcapítulo do primeiro capítulo, denominado “Percurso da poesia”, assim 

discorre a autora: 

 
 
[...] Mario Quintana, acompanhado por Paulo Correa Lopes e Lila 
Ripoll, preferiu compartilhar o intimismo herdado dos simbolistas. 
Poesias, obra em que reúne a produção dos anos 40, expressa suas 
preocupações mais candentes: o respeito a um princípio formal de 
composição; e a manifestação do eu lírico, cuja natureza especial, à 
margem das convenções da sociedade, defende a qualquer preço. 
Este individualismo reaparece nos livros da década de 70, como 
Apontamentos de história sobrenatural, e ainda caracteriza na poesia 
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mais recente, no seu percurso de octogenário (ZILBERMAN, 1992b, 
p. 21). 
 
  

Apontado pelos estudiosos da historiografia literária como um dos autores que 

apresenta descrição mais minuciosa das produções literárias sul-rio-grandenses, 

Guilhermino César (1994) começa Notícia do Rio Grande: literatura por um estudo 

detalhado do gênero conto, desde as raízes da tradição gauchesca, e encerra essa 

obra com o Modernismo. Ao tratar de Mario Quintana, sem que mencione qualquer 

de seus livros, cita apenas o “Soneto XXIII”, por meio do qual, compara o poeta 

gaúcho a Pius Servien, pois ambos permitiram que a poesia alçasse o estado pleno, 

com liberdade formal, criando uma realidade sonora própria. Para César (1994, p. 

146), Quintana escreveria de forma intimista, como se realizasse uma fusão com os 

objetos e seres vivos dos quais fala. 

O poeta é citado nos Painéis da literatura gaúcha, em que Luiz Marobin 

(1995) revisa criticamente as fontes historiográficas para o estudo dessa produção 

literária, apresenta o espaço no qual se manifestam tanto o pensar quanto o sentir 

gaúcho e depois reagrupa os capítulos de seu livro pautando-se no critério do 

regional e do universal. Assim, dá relevo a Armindo Trevisan, Carlos Nejar, Raul 

Bopp e ao “universo das belas formas em Mario Quintana” (p. 20). Por sua vez, 

Francisco Bernardi (1997), em seu livro As bases da literatura rio-grandense, afirma 

que a poesia modernista gaúcha não segue o conteúdo temático e filosófico 

observado no restante do país, com exceção de Raul Bopp e parte da obra de 

Augusto Meyer, sendo aquele o autor que ele considera verdadeiramente 

modernista.  

Bernardi (1997) situa Quintana entre os modernistas, mas considera que 

lembra muito mais os simbolistas, herdando do Modernismo somente os aspectos 

formais. Sua poesia não trataria nem do nacionalismo nem do gauchismo, e sim de 

sua cidade, de sua gente, marcando-se por um humor natural, espontâneo, que 

capta os detalhes do ambiente, da vida das pessoas, assumindo uma postura 

contemplativa. O autor elenca entre as obras quintanescas: A rua dos cataventos; 

Canções; O batalhão das letras; Sapato Florido; O aprendiz de feiticeiro; Espelho 

mágico; Inéditos e Esparsos; Poesias; Antologia poética; Pé de pilão; Caderno H; 
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Apontamentos de história sobrenatural; A vaca e o hipogrifo; Prosa e verso; Na volta 

da esquina; Esconderijos do tempo; Nova antologia poética; Lili inventa o mundo; 

Nariz de vidro; O sapo amarelo; Baú de espantos; 80 anos de poesia; Da preguiça 

como método de trabalho; Preparativos de viagem; Porta giratória; A cor do invisível; 

Velório sem defunto. Bernardi ainda transcreve alguns poemas de Quintana: “Depois 

do fim”, “O poema”, “VIII”, “Lunar”, “O tempo e o vento”. 

Por fim, Luís Augusto Fischer (2004), em Literatura gaúcha, propõe-se a 

retomar a história da constituição do Rio Grande e como esses fenômenos 

desencadearam ou contribuíram para a construção literária. No capítulo nono, ao 

discutir o movimento modernista no estado, afirma que, no Brasil, se tornou comum 

pensar nessa escola literária tendo como parâmetro as obras literárias apresentadas 

na Semana de Arte Moderna de São Paulo, principalmente, as de Mário e Oswald 

de Andrade. Por esse prisma, entretanto, desconsiderar-se-iam as produções sul-

rio-grandenses, as quais não seguiram totalmente os padrões propostos pelos 

artistas paulistas e cariocas, já que o Modernismo gaúcho, “[...] por vários motivos 

(que incluem o temperamento da cultura local, mais próximo do estilo hispano-

americano de ver as coisas) foi um desdobramento do Simbolismo” (p. 75). 

Fischer (2004) considera que as obras de Quintana possuem o mesmo valor 

que O tempo e o vento, obra em prosa de Erico Verissimo, tem para os gaúchos. Em 

seu livro de estreia, A rua dos cataventos, já se encontram as temáticas dominantes 

de toda a vida do poeta de Alegrete: o desconsolo com a vida presente e com a 

cidade grande, a busca de uma compensação pela degradação da vida em lugares 

utópicos como a infância, o passado, a cidade pequena, a singeleza, o domínio 

altíssimo dos meios expressivos colocados a serviço de uma visão ora simbolista, 

ora meditativa e quiçá surrealista. Em Caderno H, o escritor mostra-se romântico e 

contrário à discussão de temas em voga na época, como a Segunda Guerra, o que 

talvez explique porque tenha ficado à margem dos compêndios literários por certo 

tempo. Por outro lado, pode ter sido essa postura, aliada a seu lirismo que o levou a 

publicar obras para crianças como Sapato Florido (1948) e Pé de pilão (1968). 

Ao término deste subcapítulo, constatamos que, dentre os 19 trabalhos de 

história da literatura sul-rio-grandense consultados até o momento, apenas dois 

deles deixam de citar Mario Quintana: Moysés Vellinho (1960, primeira edição em 
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1944) e Carlos Dante de Moraes (1954). Dentre os outros 17 trabalhos, quatro 

mencionam Inéditos e esparsos: Francisco Ferreira [1950?]; Ari Martins (1978); 

Pedro Leite Villas-Boas (1991) e Francisco Bernardi (1997). Resta-nos apreciar 

agora se o referido poemário é contemplado nas obras de cunho biobibliográfico e 

monográfico que se avolumam por ocasião do centenário de nascimento do poeta, 

comemorado no ano de 2006.  

 

 

4.2 O “anjo-poeta” sob miradas biobibliográficas e monográficas 

 

 

O primeiro texto que integra este subcapítulo, focado em obras de 

características biobibliográficas e monográficas sobre o “anjo-poeta”,5 é o estudo 

monográfico Mario Quintana, vida e obra, no qual Nelson da Lenita Fachinelli (1976) 

agradece: “A Mario Quintana, que – com admiração e respeito chamo de meu ‘tio’ – 

por ser o motivo maior e melhor do nascimento desta obra” (p. 4). O poeta é assim 

referido na contracapa do livro: “[...] se alguém um dia me perguntar quem é Mario 

Quintana, podem responder sem medo de errar que ele é um dos melhores poetas 

do nosso Brasil. É isto que pensa quem gosta dele como um irmão, um tal de Erico 

Veríssimo”. A cronologia feita por Pedro Villas-Boas abrange desde o nascimento do 

poeta de Alegrete até a comemoração dos seus 70 anos, fazendo menções a obras 

de sua autoria publicadas até esse momento, dentre elas, Inéditos e esparsos. 

No livro de entrevistas conduzido por Edla Van Steen (1981), intitulado Viver e 

escrever, Mario Quintana declara, na parte a ele dedicada (p. 13-24), a qual, de 

certa forma, apresenta caráter monográfico, que Antônio Nobre o “descobriu”, 

através de uma edição ilustrada que havia em sua casa durante a infância, por isso, 

dedicou-lhe um soneto em A rua dos cataventos. Isso levou alguns críticos a 

afirmarem que fora influenciado por aquele, contudo, julga Quintana não haver 

                                                           
5
 As obras monográficas selecionadas neste capítulo seguem as indicações contidas nas obras 

monográficas e nos livros ou capítulos de história da literatura, a partir dos critérios da recorrência e 
da relevância. 
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influência, mas confluência de sentimentos, atitudes, modos de ver o mundo, pois 

segundo ele, só gostamos de quem se parece conosco. O poeta assevera que a 

revista Tico-Tico e Camões foram seus verdadeiros mestres; recorda do pai lendo, 

com um ritmo que ficou gravado em sua memória, o episódio camoniano do Gigante 

Adamastor, e da mãe, educada no Uruguai, a recitar os poetas espanhóis José de 

Esprocenda e Gustavo Adolfo Bécquer. 

Quintana diz que chegou a escrever um conto quando tinha cerca de 20 anos, 

com o qual venceu concurso promovido por um jornal local, mas desistiu de escrever 

essa modalidade de texto por perceber que sua única personagem era ele próprio, e 

talvez o gosto dos pais e irmãos explique a predileção pelo poema. Sobre o fato de o 

primeiro livro, A rua dos cataventos, composto apenas por sonetos, uma forma então 

desmoralizada, ter sido publicado tardiamente, quando tinha 34 anos, até que Erico 

Veríssimo, secretário da Editora Globo, pressionou-o para que saísse, ele julga ter 

ocorrido por conta de sua preguiça e de sua consciência; como tudo o que prejudica 

sua preguiça, prejudica seu trabalho, reafirma o desejo de fazer algo consciencioso. 

Quando indagado por que gostaria mais do livro de estreia, corrige a informação, 

explicando ser esse o preferido do público em geral, mas para ele, apenas um dos 

que mais gosta, enquanto Augusto Meyer, Drummond e Manuel Bandeira preferem 

O aprendiz de feiticeiro; Guilhermino César e outros poetas rio-grandenses, 

Apontamentos de história sobrenatural. 

O poeta assevera que a grande conquista da poesia moderna consiste 

justamente na possibilidade de transformar temas do cotidiano em poesia, como ele 

o fez em Sapato florido. Quando questionado sobre os estudos críticos acerca de 

suas publicações, considera que José Paulo Paes e Massaud Moisés teceram 

comentários significativos sobre elas em Pequeno dicionário da literatura brasileira, 

assim como Fausto Cunha (Leitura aberta); Augusto Meyer (A forma secreta); Paulo 

Mendes Campos (O anjo bêbado); Celso Pedro Luft (Dicionário da literatura 

brasileira). No tocante às edições voltadas ao público infantil, afirma pertencerem ao 

menino que faz parte dele, escreveu-os como uma criança gosta de brincar – 

rimando – e parecem ter dado certo, pois até mesmo adultos, como Monteiro 

Lobato, declaram apreciar essa forma de escrita.  
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Quanto aos prêmios e à forma espontânea com que os recebeu, pois não é 

de sua personalidade inscrever-se e batalhar por eles, Mario considera-se feliz 

quando vê mencionados, em antologias, nomes de grandes autores gaúchos, como 

Augusto Meyer, Eduardo Guimarães e Erico Veríssimo, acompanhados da 

expressão “e outros”. O escritor alegretense sentia-se feliz por estar anonimamente 

inserido entre esses “outros”, mas com o decorrer dos tempos, passa a ser também 

citado, embora não seja a simples menção ao seu nome que o faça sentir-se pleno, 

mas a apreciação de seus poemas tanto por leitores antigos quanto pelo público 

jovem. 

Importante apreciação da poesia quintanesca, imbuída do objetivo de divulgá-

la, a antologia crítica e monográfica Mario Quintana: seleção de textos, notas, 

estudos biográficos, histórico e crítico e exercícios, organizada por Regina Zilberman 

(1982) traz estudos divididos nas seguintes seções: 1) “Biografia”; 2) “Cronologia 

biográfica”; 3) “Textos selecionados”; 4) “Panorama da época”; 5) “Cronologia 

histórico-cultural”; 6) “Características do autor”; 7) “Verificação dos conteúdos”; 8) 

“Exercícios de fixação”; 9) “Atividades de criação”; 10) “Bibliografia consultada”; 11) 

“Índice”. Em “Biografia”, a pesquisadora menciona as colaborações do poeta em 

periódicos como Ibirapuitan, de Alegrete (RS); Correio do Povo, Diário de Notícias, 

Província de São Pedro e Revista do Globo, de Porto Alegre. Também os seguintes 

livros de sua autoria: A rua dos cataventos; Canções; Sapato florido; O aprendiz de 

feiticeiro; Espelho mágico; Poesias; Antologia poética; Pé de pilão; Caderno H; 

Apontamentos de história sobrenatural; A vaca e o hipogrifo; Na volta da esquina; 

Esconderijos do tempo; Nova antologia poética. 

Essa primeira sessão principia com a famosa frase retirada do poema 

“Confessional”, do livro A vaca e o hipogrifo, com a qual Quintana declara ter sido 

“um menino por trás de uma vidraça”. Como tinha uma saúde frágil nos primeiros 

anos da infância, os pais não permitiam que saísse muito, por isso, a vidraça era o 

local a partir do qual observava o mundo a sua volta. A partir da mencionada 

citação, Zilberman explora fatos da biografia quintanesca que permitam a seus 

leitores ou pesquisadores compreenderem as temáticas mais comuns do poeta, 

marcadas por traços autobiográficos e até confessionais em toda a extensão de sua 

bibliografia. 
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Em “Cronologia biográfica”, a autora cita o nascimento do poeta, suas 

publicações em periódicos, a morte dos pais e o início do trabalho na Livraria do 

Globo, passando pela consagração nacional na década de 1960 e finalizando no 

ano de 1981, quando prossegue a publicação da coluna “Caderno H” na seção 

“Letras e Livros” do jornal porto-alegrense Correio do Povo. Nessa seção, a 

estudiosa reitera que os seguintes possuem a assinatura quintanesca: A rua dos 

cataventos; Antologia poética; Pé de pilão.  

Por sua vez, o livreto biobibliográfico e crítico denominado Mario Quintana: 

poeta, caminhante e sonhador (2006), editado pelo Instituto Estadual do Livro do Rio 

Grande do Sul, com primeira edição em 1984, apresenta os seguintes capítulos: 1) 

“Diálogos”; 2) “Vida e obra”; 3) “Ensaio”; 4) “Obras do autor”; 5) “Bibliografia sobre o 

autor”; 6) “Poemas & outros textos”; 7) “Depoimentos”. É no quarto capítulo que 

encontramos listadas as obras literárias de Quintana: A rua dos cataventos; 

Canções; O batalhão das letras; Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; Espelho 

mágico; Inéditos e esparsos; Poesias; Antologia poética: com poemas inéditos; Pé 

de pilão; Caderno H; Apontamentos de história sobrenatural; Quintanares (obra 

poética completa); A vaca e o hipogrifo; Chew me up Slowly (Caderno H). Prosa & 

verso (compilação do autor); Na volta da esquina; Esconderijos do tempo; Nova 

antologia poética; Lili inventa o mundo; Os melhores poemas de Mario Quintana; 

Nariz de vidro; O sapo amarelo; Primavera cruza o rio; Baú de espantos; 80 anos de 

poesia; Da preguiça como método de trabalho; Preparativos de viagem; Porta 

giratória; A cor do invisível; Velório sem defunto; Sapato furado; Mario Quintana – 

poesia completa. 

No quinto capítulo, “Bibliografia sobre o autor”, encontramos indicação de 

importantes antologias, bibliografias, biobibliografias e dicionários que contemplam 

Quintana, bem como trabalhos biográficos, críticos, fotográficos e monográficos 

sobre ele. Por sua vez, o sexto capítulo, “Poemas & outros textos”, transcreve 

alguns poemas do autor gaúcho, extraídos de seus livros Apontamentos de história 

sobrenatural, Poesias e Esconderijos do tempo. No sétimo e último capítulo, 

“Depoimentos”, há uma homenagem ao poeta, feita por José Otávio Bertaso, ex-

diretor da Globo de Porto Alegre, que assim se pronuncia: “Realmente, tenho boas 

lembranças do Mario, desde quando eu era guri de 12, 13 anos, e ao longo do 
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tempo em que fui assumindo cargos na Editora. Mario era um eterno inesperado, 

tinha um humor agradável, revelado subitamente nas histórias que contava com 

muita graça” (IEL, 2006, p. 63). 

Outras lembranças são apresentadas por Néa Castro (1985) no livro 

monográfico Mario Quintana. Lírico e irônico. Cuidado: sua poesia do cotidiano nos 

empurra no abismo da eternidade, o qual se desenvolve nos seguintes capítulos: 1) 

“Nau do poeta”; 2) “Esconderijos da casa paterna”; 3) “França e maragatos”; 4) 

“Poeta e família”, 5) “Revolucionário de 30 e poeta da província”; 6) “Tradutor e 

autor”; 7) “Assassinemos o poeta”; 8) “Cronologia do retorno”; 9) “Crônica da 

eternidade”. Na “Ficha de identificação e roteiro”, que antecede todas essas seções, 

a autora parte do nascimento do poeta, para chegar aos trabalhos por ele 

desempenhados e a suas obras literárias que, acompanhadas dos respectivos 

acontecimentos biográficos, são citadas nesta ordem: A rua dos cataventos; O 

batalhão das letras; Canções; Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; Espelho 

mágico; Inéditos e esparsos; Poesias; Antologia poética; Caderno H; Pé de pilão; 

Apontamentos de história sobrenatural; A vaca e o hipogrifo; Esconderijos do tempo; 

O sapo amarelo.  

Esse elemento paratextual encerra-se no ano de 1984, em que o poeta se 

torna enredo da Escola de Samba Portela do Sul, da cidade de Novo Hamburgo 

(RS). Na mesma época, é líder na venda de livros infantis e recebe a medalha 

Simões Lopes Neto do governo gaúcho. Mais adiante, na sexta seção de seu 

estudo, a pesquisadora informa: “Em setembro de 1953, entrou para o Correio do 

Povo, onde reiniciou o Caderno H, então na página literária dos domingos. Depois 

passou para o Caderno de Sábado. Nesse mesmo ano, surgiu Inéditos e esparsos, 

numa edição dos Cadernos do Extremo Sul que eram mantidos por Hélio Riciardi e 

outros intelectuais do Grupo de Alegrete” (CASTRO, 1985, p. 65, grifo nosso). 

Em outro elemento paratextual, qual seja, a introdução sem título nem 

numeração de Encontro marcado com Mario Quintana, Araken Távora (1986) 

esclarece: “Esta publicação não pretende ser nem uma biografia, muito menos um 

ensaio ou sequer um estudo crítico sobre um dos maiores poetas brasileiros desde 

[sic] século. É, tão somente, uma reportagem em torno de Mario Quintana, que para 

a felicidade geral da Nação, chega, agora, aos oitenta anos”. Embora o autor relate 
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que sua reportagem tem como espinha dorsal uma longa conversa com o poeta, 

ocorrida no dia 28 de setembro de 1985, muitas das informações que presta são 

retiradas de entrevistas concedidas pelo escritor gaúcho a Mário Pontes (1976), 

Maria Angélica Carvalho (1977), Cláudia Nocchi (1980 e 1981), Edilberto Coutinho 

(1982), Mara Bernardes (1983), Ricardo Kotscho (1983), Geraldo Mayrink (1984), 

Cristina Serra e Patrícia Bins (1985) e também dos trabalhos publicados de: Nelson 

da Lenita Fachinelli (1976); Fausto Cunha (1978); Edla Van Steen (1981); Instituto 

Estadual do Livro (2006, primeira edição em 1984); Néa Castro (1984). 

Assim, fragmentos copiados de entrevistas ou de livros, aliados a 

considerações de Távora, aos trechos da entrevista por ele realizada com Quintana 

e a textos do próprio poeta, assim se distribuem por 18 seções no volume em 

questão: 1) “Esse homem de quem se fala”; 2) “Os poemas”; 3) Não sei se tive 

infância. “Fui um menino doente, por trás de uma janela”; 4) “A casa grande”; 5) “A 

poesia é uma espécie de arte de falar sozinho”; 6) “O poeta canta a si mesmo”; 7) 

“Se eu não me gabo, quem é que vai me elogiar?”; 8) “Crônica”; 9) “A poesia é uma 

das últimas formas de artesanato”; 10) “XXXXXXXXX”; 11) “Sôbolos rios que vão”; 

12) “Eu nunca evoluí. Fui sempre eu mesmo...”; 13) O poeta é belo; 14) “Agora me 

puseram um nome...”; 15) “Bilhete”; 16) “O poema interrompido”; 17) “As pessoas 

morrem porque desaprendem de viver...”; 18) “A noite grande”. Aí são encontradas 

de forma esparsa menções aos seguintes poemários quintanescos: A rua dos 

cataventos; Canções; Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; Espelho mágico; 

[Nova] Antologia poética; Pé de pilão; Caderno H; Apontamentos de história 

sobrenatural. 

Por sua vez, a obra monográfica Mario Quintana, organizada por Márcia 

Helena Barbosa e Simone Pereira Schmidt (1997), além da introdução assinada 

pelas organizadoras, “Para amadores da poesia”, reúne artigos produzidos por 

diversos críticos, que objetivavam dedicar uma mesura ao poeta de Alegrete, pela 

comemoração dos seus 90 anos: 1) “Imaginação moderna e intimidade com o leitor” 

(Maria da Glória Bordini); 2) “Simplicidade e elevação” (Fábio Lucas); 3) “Para uma 

poética de Mario Quintana” (Gilberto Mendonça Teles); 4) “O poeta e o leitor” (Sérgio 

Alves Peixoto); 5) “A arte do suspense e as interferências indébitas” (Márcia Helena 

Saldanha Barbosa); 6) “O poeta pintor” (Paulo Becker); 7) “O anjo Malaquias: poema 
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metafisico?” (Armindo Trevisan); 8) “O poeta diverso” (Regina Zilberman); 9) “A 

cidade por detrás da vidraça” (Simone Pereira Schmidt); 10) “Mario Quintana e 

Cesário Verde: a poética do real” (Maria Luiza Ritzel Remédios); 11) “Presença da 

literatura francesa” (Zilia Mara Pastorelli Scarpari); 12) “O tradutor” (Beatriz Viégas-

Faria); 13) “Ouvindo Mario Quintana minha alma assovia e chupa cana” (Alice Ruiz).  

A última seção da coletânea é ocupada pela biobibliografia intitulada “Mario 

Quintana: vida e obra”, elaborada por Carla Lindemayer Valduga (1997, p. 105-114). 

Quando chega ao ano de 1953, no estabelecimento da cronologia do poeta, a qual 

ocupa a primeira divisão desse capítulo, a pesquisadora informa: “Publica Inéditos e 

esparsos, pela editora Cadernos do Extremo Sul de Alegrete. Ingressa no jornal 

Correio do Povo, onde passa a publicar ‘Do Caderno H’ na página literária dominical” 

(VALDUGA, 1997, p. 106, grifo nosso).  

Na subdivisão denominada “Bibliografia”, em seu tópico “Poesia”, o qual não 

inclui “Poesia infantil” (tema que ocupa o próximo item), Valduga (1997, p. 109-110) 

enumera estes livros da autoria de Quintana: A rua dos cataventos; Canções; 

Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; Inéditos e esparsos; Poesias (reedição dos 

cinco primeiros livros); Antologia poética; Caderno H; Apontamentos de história 

sobrenatural; Quintanares (obra poética completa); A vaca e o hipogrifo; Prosa & 

verso (antologia); Chew me Up Slowly (versão de Caderno H para o inglês de Maria 

da Glória Bordini e Diane Grosklaus); Na volta da esquina; Objetos perdidos y otros 

poemas (antologia bilíngue com tradução de Estela dos Santos); Esconderijos do 

tempo; Nova antologia poética; Os melhores poemas de Mario Quintana (antologia 

com seleção de Fausto Cunha); Diário poético; Baú de espantos; 80 anos de poesia 

(antologia); Da preguiça como método de trabalho; Preparativos de viagem; Porta 

giratória; A cor do invisível; Velório sem defunto. 

Já no artigo “Mario Quintana: diversidade sempre fiel a si mesma”, Regina 

Zilberman (2001, p. 428-429) propõe-se a mostrar como os poemas de Quintana 

explicam sua forma de ver o mundo e como ele interpreta a própria vida. Após uma 

série de informações de ordem biográfica, e em meio a apreciações críticas, a 

ensaísta dá ciência de que o poeta havia publicado alguns poemas em periódicos 

sul-rio-grandenses, alguns deles, mais tarde reunidos no livro A rua dos cataventos 
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(1940), ao qual seguem, na mesma década e na posterior, Canções, Sapato florido, 

O aprendiz de feiticeiro e Espelho mágico. Ela também informa que, mais tarde, 

republicam-se aqueles textos dos anos 1940 em Poesias (1962) e Antologia poética 

(1966), assim como os poemas editados na coluna “Do Caderno H” em Caderno H 

(1973). 

Zilberman (2001, p. 429) ainda comunica que, três anos mais tarde, Quintana 

traz a lume Apontamentos de história sobrenatural. A esse livro  

 
 
[...] de 1976, seguem-se muitos outros, alguns novos, como A vaca e 
o hipogrifo, de 1977, Esconderijos do tempo, de 1980, Baú de 
espantos, de 1986, Da preguiça como método de trabalho, de 1986, 
Preparativos de viagem, de 1987, Porta giratória, de 1988, A cor do 
invisível, de 1989, e Velório sem defunto, de 1990, a que se somam 
as obras destinadas ao público infantil, como O batalhão das letras, 
de 1948, e Pé de pilão, de 1968. 
 
 

Já o volume monográfico Mario Quintana, de Márcio Vassalo (2005), traz 

entre outras coisas, informações biográficas, cópias de documentos, desenhos e 

fotografias do escritor, entrevistas com e depoimentos sobre ele, bem como 

manuscritos e trechos de poemas retirados de diversos poemários quintanescos. 

Nas páginas finais de seu livro, Vassalo (2005, p. 54-55) indica a “Bibliografia de 

Mario Quintana”, composta por: A rua dos cataventos; Canções; O batalhão das 

letras; Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; Espelho mágico; Caderno H; Pé de 

pilão; Apontamentos de história sobrenatural; A vaca e o hipogrifo; Esconderijos do 

tempo; Mario Quintana. Os melhores poemas (seleção de Fausto Cunha); Lili 

inventa o mundo; Sapato furado; Nariz de vidro; [O] sapo amarelo; Nova antologia 

poética; Baú de espantos; 80 anos de poesia; Da preguiça como método de 

trabalho; Preparativos de viagem; Porta giratória; Velório sem defunto; Mario 

Quintana de bolso; Mario Quintana: poesia completa.  

Praticamente todos esses poemários, à exceção d’Os melhores poemas de 

Mario Quintana (seleção e introdução de Fausto Cunha, 1983), 80 anjos de poesia 

(1986) e Mario Quintana de bolso (1997), estão listados sob a rubrica de Quintana 

no artigo biobibliográfico assinado por Maria Luiza Ritzel Remédios (p. 36-47), que 

compõe o livro organizado por Maria da Glória Bordini (2006), Mario Quintana: o 
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anjo da escada. A pesquisadora menciona outros volumes quintanescos que não 

constam da lista anterior: Poesias (1962); Quintanares (1976); Prosa & verso (1978); 

Chew me Up Slowly (tradução do Caderno H para a língua inglesa, 1978); Objetos 

perdidos y otros poemas (antologia de poemas traduzidos ao espanhol); Na volta da 

esquina (1979); Diário poético (1985). Remédios (2006, p. 44, grifo nosso) ainda 

confirma que, no ano de 1953, “a editora Cadernos do Extremo Sul, de Alegrete, 

apresentou Inéditos e esparsos, de autoria do seu filho ilustre, que se tornaria 

personagem conhecida no cenário nacional”.  

Outro livro monográfico aqui selecionado para estudo é Na esquina do tempo: 

100 anos com Mario Quintana, que conta com a organização de João Claudio 

Arendt e Cinara Ferreira Pavani (2006). Após a “Apresentação”, essa obra crítica 

dispõe seus artigos da seguinte forma: 1) “A arte do poeta Quintana” (Maria da 

Glória Bordini); 2) “Um pesquisador americano na Rua dos Cataventos” (Johny 

Lorenz); 3) “Mario Quintana, cantor da aldeia” (João Claudio Arendt); 4) “A rua e o 

fazer poético em Mario Quintana” (Cinara Ferreira Paviani); 5) “Mario Quintana: entre 

a cidadezinha e a Babilônia” (Marli Cristina Tasca Marangoni e João Claudio 

Arendt); 6) “A metáfora da rua em Mario Quinana” (Douglas Ceccagno e João 

Claudio Arendt); 7) “Mario Quintana: um poeta também para crianças” (Cecil Jeanine 

Albert Zinani); 8) “Poesia e infância: ‘Lá toda vida pode morar!’” (Flávia Brochetto 

Ramos); 9) “O lugar da infância na poesia de Mario Quintana” (Adiane Fogali 

Marinello); 10) “Memórias de um velho anjo” (André Luis Mitidieri Pereira); 11) “Sete 

faces de Quintana: notas para pesquisadores e diletantes” (Wagner Coriolano de 

Abreu). 

No último artigo, de caráter biobibliográfico, Abreu (2006, p. 133-134) fornece 

um dos elencos mais completos de obras literárias editadas por Quintana: A rua dos 

cataventos (1940); Canções (1946); Sapato florido (1948); O aprendiz de feiticeiro 

(1950); Espelho mágico (1951); Inéditos e esparsos (1953); Poesias (1962); 

Antologia poética (1966); Caderno H (1973); Apontamentos de história sobrenatural 

(1976); Quintanares (1976); A vaca e o hipogrifo (1977); Prosa & verso (1978); Chew 

me Up Slowly (1978); Na volta da esquina (1979); Objetos perdidos y otros poemas 

(1979); Esconderijos do tempo (1980); Nova antologia poética (1981); Diário poético 

(1985); Baú de espantos (1986); Da preguiça como método de trabalho (1987); 
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Preparativos de viagem (1987); Porta giratória (1988); A cor do invisível (1989); 

Velório sem defunto (1990); Poesia completa (2005). O articulista em destaque 

(ABREU, 2006, p. 134) também organiza a cronologia dos livros infantis do “anjo-

poeta”: O batalhão das letras (1948); Pé de pilão (1968); Lili inventa o mundo (1983); 

O sapato [sapo] amarelo (1984); Sapato furado (1994). 

Por sua vez, a obra monográfica Mario Quintana desconhecido, de Armindo 

Trevisan (2006), apresenta 13 ensaios do próprio autor: 1) “O homem Quintana”; 2) 

“O centenário”; 3) “Mario desconhecido”; 4) “A soberba independência”; 5) “A poesia 

de Quintana: a mesma e outra”; 6) “Uma poesia invisível?”; 7) “Uma poesia de alta 

definição”; 8) “Relações íntimas com o leitor”; 9) “Pseudo-retrato irreverente”; 10) “O 

enigma”; 11) “Quintana moderníssimo”; 12) “As mãos de meu Pai”; 13) “O lúdico em 

Mario Quintana”. Trevisan (2006, p. 74) elenca estas obras literárias sob autoria 

quintanesca: A rua dos cataventos; Canções; Sapato florido; O aprendiz de feiticeiro; 

Espelho mágico; Poesias; Antologia poética; Apontamentos de história sobrenatural; 

Esconderijos do tempo.  

Outro estudo monográfico publicado no ano de centenário do poeta gaúcho, 

Mario Quintana: uma vida para a poesia, de Luís Augusto Fischer e Sérgio Fischer 

(2006), após a “Apresentação”, divide-se nos seguintes capítulos: 1) “Infância, 

formação, primeiros aprendizados”; 2) “Juventude em Porto Alegre”; 3) “Começo da 

carreira de escritor”; 4) “O poeta confirma sua qualidade”; 5) “A literatura no final dos 

anos 1940, no Brasil e no Rio Grande”; 6) “Novos livros, a mesma poesia”; 7) “Nos 

anos 1960, o reconhecimento”; 8) “Poesia nova, nos anos 1970”; 9) “A cidade”; 10) 

“Os últimos anos e a consagração”. Seguem-se os itens “Bibliografia consultada” e 

“Biobibliografia dos autores”. 

Os pesquisadores dão início ao sétimo capítulo desse livro, “Nos anos 1960, o 

reconhecimento”; informando:  

 
 
Os anos 1960 comportam um paradoxo na vida de Quintana: é a 
década em que ele menos publica – aliás, não publica nenhum livro, 
só textos em periódicos – e é a década em que ele ganha 
consagração nacional. ‘Consagração nacional’ talvez seja um pouco 
de exagero, mas é certo que em sua terra ele virou celebridade e no 
centro do Brasil ele passou a ser visto como um poeta do primeiro 
time, um sujeito com voz singular e dicção específica, em meio a um 
tempo de grandes poetas em atividade. Em 1962, a antiga Divisão de 
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Cultura da então Secretaria de Educação e Cultura (atualmente seria 
a Secretaria de Cultura do Estado) publica Poesias, volume único a 
reunir toda a produção anterior, com exceção do poema infantil. Em 
65, sai um disco com poemas lidos pelo autor, aproveitando um novo 
canal de comunicação com o público. Mais importante que todos os 
outros, em 1966, quando Quintana completava seus 60 anos, sai no 
Rio de Janeiro, pela Editora do Autor (uma casa editorial de grande e 
fulminante sucesso nos anos 60 no Brasil, composta por uma 
sociedade que incluía Walter Acosta e dois escritores, nada menos 
que Rubem Braga e Fernando Sabino), uma Antologia poética. Foi o 
lançamento desse livro que fez Quintana aparecer como nunca antes 
(FISCHER; FISCHER, 2006, p. 61). 
 
 

Na seção “Bibliografia consultada”, os autores apresentam as “Edições da 

obra de Quintana ao longo do tempo, dividida por editoras, segundo Elena Quintana” 

(Cf. FISCHER; FISCHER, 2006, p. 86): Globo – Canções; O batalhão das letras; 

Caderno H; Apontamentos de história sobrenatural; A vaca e o hipogrifo; Esconderijo 

do tempo [sic]; 80 anos de poesia; Baú de espantos; Preparativos de viagem; Da 

preguiça como método de trabalho; Porta giratória; A cor do invisível; Nova antologia 

poética; Sapato florido; A rua dos cataventos; Espelho mágico; O aprendiz de 

feiticeiro; Velório sem defunto; Moderna – Nariz de vidro; Global – Sapato furado; Lili 

inventa o mundo; Sapo amarelo; Os melhores poemas de Mario Quintana (seleção 

de Fausto Cunha); L & PM – Quintana de bolso (Edição Pocket); Ática – Pé de pilão. 

Mais um trabalho monográfico, mas de cunho crítico, lançado no mesmo ano 

do centenário de nascimento do “anjo-poeta”, intitulado A memória lírica de Mario 

Quintana, de Solange Fiuza Cardoso Yokozawa (2006), após as seções paratextuais 

“Esclarecimento: da tese ao livro” e “Abertura”, desenvolve-se pelos seguintes 

capítulos,: 1) Mario Quintana e a tradição literária moderna; 2) Quintana e o 

modernismo; 3) O mito da memória. Na segunda daquelas divisões, a autora presta 

importante esclarecimento sobre os mais de 30 títulos publicados em vernáculo pelo 

escritor gaúcho, e por ela listados na seção “Referências” de seu estudo, 

especificamente, na segunda parte “Obras publicadas”, onde figura o título de 

Inéditos e esparsos, acompanhado dos respectivos ano de publicação e editora: 

 
 
Mas desses, apenas dezessete, incluindo os infantis O batalhão das 
letras (1948) e Pé de pilão (1968), apresentam basicamente textos 
inéditos em livro à época da publicação. São eles: A rua dos 
cataventos (1940), Canções (1946), Sapato florido (1948), O 



 

80 

 

aprendiz de feiticeiro (1950), Espelho mágico (1951), Caderno H 
(1973), Apontamentos de história sobrenatural (1976), A vaca e o 
hipogrifo (1977), Esconderijos do tempo (1980), Baú de espantos 
(1986), Da preguiça como método de trabalho (1987), Preparativos 
de viagem (1987), Porta giratória (1988), A cor do invisível (1989), 
Velório sem defunto (1990). Há ainda a Antologia poética, publicada 
em 1966, pela editora do autor, e que teve um papel muito 
importante na projeção nacional do poeta. Essa coletânea, 
organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, apresenta 
os sonetos de A rua dos cataventos, os poemas oníricos de [O] 
Aprendiz de feiticeiro, uma seleção de Canções e de Sapato florido e 
ainda sessenta composições inéditas. Mas essas novas 
composições foram incluídas posteriormente em Apontamentos de 
história sobrenatural, de modo que não se justifica a inclusão da 
Antologia no corpus. (YOKOZAWA, 2006, p. 19). 
 
 

Por fim, a coletânea monográfica O Quintana que (quase) ninguém viu, 

organizada por André Luis Mitidieri, Denise Almeida Silva e Lizandro Carlos Calegari 

(2012), é precedida dos respectivos prefácios de Maria da Glória Bordini e Solange 

Fiuza Cardoso Yokozawa, “Um Quintana revisitado a rigor”; “Uma outra narrativa 

sobre Mario Quintana”, e do poema “A torre do sono”, de Élvio Vargas. Seguem os 

ensaios, assim dispostos: 1) “Mario Quintana antes dos livros: uma micro-história 

literária” (André Luis Mitidieri); 2) “Os quartetos (quase) inéditos de Quintana” (André 

Luis Mitidieri e Vanderléia Skorek); 3) “(Des) apontamentos sobre a recepção da 

obra poética de Mario Quintana em Ibirapuitan e Província de São Pedro” (Inara de 

Oliveira Rodrigues e Terezinha Pezzini Soares); 4) “Do Ibirapuitan à Província de 

São Pedro: Mario Quintana em vida literária” (Denise Menezes Guerra e Patrícia 

Kátia da Costa Pina); 5) “O vulto de Borges no Espelho mágico de Quintana” (André 

Luis Mitidieri, Nadson Vinícius dos Santos e Vanderléia Skorek); 6) “Fantástico Mario 

Quintana” (Ana Cristina Jutgla e Andiara Zandoná); 7) “Cartografia de miudezas: a 

questão social no Caderno H” (Adeitalo Manoel Pinho e Neiva Terezinha Bonfanti 

Rosa); 8) “Os diários poéticos de Mario Quintana” (Artur Emílio Alarcon Vaz). 

No primeiro desses artigos, Mitidieri (2012, p. 42-43, grifo nosso) comunica 

que, após a reunião em 1940, no poemário A rua dos cataventos, dos sonetos antes 

editados na revista Ibirapuitan, o poeta sul-rio-grandense: 

 
 
Em 1946, publicava suas Canções; no ano de 1948, o Sapato florido, 
composto por poemas em prosa, e o livro infantil O batalhão das 
letras (1948). Em 1950, seria a vez d’O aprendiz de feiticeiro; 
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finalmente, em 1951, de O espelho mágico e, em 1953, de uma obra 
literária pouco falada: Inéditos e esparsos, publicada pela editora 
Cadernos do Extremo Sul, de Alegrete. O exame das contribuições 
do poeta e de textos que a ele se referem, nas outras seções e em 
outro período da Província de São Pedro (1947 e 1951), indicam que 
O aprendiz de feiticeiro, editado em 1950, estaria preparado para 
lançamento antes de Sapato florido, publicado em 1948. Levando em 
conta seu estágio pré-editorial na revista alegretense, Espelho 
mágico deveria preceder a todos os livros ora mencionados numa 
eventual fila para edição. 
 
 

Ao encerrarmos este capítulo e, assim, a presente dissertação, notamos que, 

dentre os 14 estudos de caráter biobibliográfico e monográfico centrados em Mario 

Quintana, os seis logo elencados não citam Inéditos e esparsos entre as produções 

poéticas quintanescas: Edla Van Steen (1981, p. 13-24); Araken Távora (1986); 

Regina Zilberman (2001); Márcio Vassalo (2005); Armindo Trevisan (2006); Luís 

Augusto Fischer e Sérgio Fischer (2006). Os oito livros que contemplam o poemário 

em questão entre as obras literárias editadas por Quintana são os seguintes: Nelson 

da Lenita Fachinelli (1976); Regina Zilberman (1982); Néa Castro (1985); Márcia 

Helena Saldanha Barbosa e Simone Pereira Schmidt (1997); Maria da Glória Bordini 

(2006); João Claudio Arendt e Cinara Ferreira Pavani (2006); Solange Fiuza 

Cardoso Yokosawa (2006); André Luis Mitidieri; Denise Almeida Silva; Lizandro 

Carlos Calegari (2012).  

Nas coletâneas organizadas por Barbosa e Schmidt (1997), Bordini (2006), 

Arendt e Pavani (2006) e Mitidieri, Silva e Calegari (2012), as biobibliografias do 

escritor alegretense, nas quais figura sua plaqueta poética, são trazidas nos 

respectivos artigos de Valduga (1997, p. 105-114), Remédios (2006, p. 36-47), 

Abreu (2006, p. 129-135) e Mitidieri (2012, p. 25-54). Esses textos demonstram que 

a prática biobibliográfica não se mostra abandonada pela crítica nem pela 

historiografia literária brasileira quando já adentrado o século XXI. Nesse período, 

repete-se ainda a mesma fusão entre estudos críticos e de cunho histórico-literário 

que, observada a partir da metade do século XIX, leva agora ao encaminhamento 

das (sempre provisórias) considerações destinadas a finalizar esta pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mario Quintana doou-se a sua poesia, dando a ela, aquilo que a outros 

parecia não ter muita importância, a saber, o registro de sua infância feliz, sua 

memória, as coisas cotidianas, conforme se observa no trecho citado em epígrafe. 

Apesar de ter começado a escrever ainda na adolescência e publicar seus poemas 

em jornais de Porto Alegre, o poeta vem a ser conhecido pelos leitores de seu 

estado a partir do final da década de 1930, com as publicações por ele realizadas na 

revista Ibirapuitan, de Alegrete (RS), sua cidade-natal, e da edição de seu primeiro 

livro, A rua dos cataventos, no ano de 19430. 

Depois do primeiro livro, outros foram lançados e apreciados por grandes 

nomes da literatura nacional, como Carlos Drummond de Andrade, Guilhermino 

César, Manuel Bandeira, Monteiro Lobato, dentre outros. Entre os anos de 1940, 

Canções, Sapato florido, O aprendiz de feiticeiro, Espelho mágico e obras literárias 

para o publico infantil eram publicadas por Quintana, que embora fosse reconhecido 

por seus pares, não veria os seus livros ou, pelo menos, uma oba parte deles, 

ganharem citação nos poucos compêndios de história da literatura brasileira em que 

o poeta conseguia a façanha de ser mencionado. 

É o que ocorre com Inéditos e esparsos, grupo de poemas editado em 

Alegrete (RS) no ano de 1953, como a segunda plaqueta da coleção Cadernos do 

Extremo Sul, dirigida por Hélio Irajá Ricciardi dos Santos. Mesmo após a 

consagração nacional do poeta sul-rio-grandense (menos pela ação da crítica, e 

mais por obra do público), ocorrida na década de 1960, essa publicação não seria 

tão divulgada como os demais livros de quintanares. Em virtude disso, 

desenvolvemos a presente investigação guiados por esta questão norteadora: qual o 

lugar de Inéditos e esparsos na história literária brasileira?  

A hipótese que fundamentou nosso estudo foi a de que tais composições 

poéticas não recebem o devido registro em histórias da literatura brasileira nem 

ganham menções satisfatórias em histórias da literatura sul-rio-grandense ou 
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trabalhos de mesmo caráter. Começamos a confirmar nossas desconfianças no 

capítulo 3 “Um poeta bastante esparso e, não raro, ignorado”. Seu primeiro 

subcapítulo, 3.1, “Mario Quintana em histórias da literatura brasileira e materiais 

contíguos”, mostra-nos que, entre os 17 trabalhos de cunho histórico-literário aí 

consultados, tendo como ponto de partida a data de lançamento de Inéditos e 

esparsos (1953) e se estendendo até a década de 1960, sete deles não mencionam 

Mario Quintana. Os que o fazem são: Bandeira (1960 [1940]); Veríssimo (1995 

[1945]); Lima (1959 [1956]); Coutinho (1976 [1959]); Candido; Castello (1964); Luft 

(1979 [1967]); Paes; Moisés (1980 [1967]); Coutinho (2004 [1968]); Riedel et al. 

(1974 [1968]); Menezes (1978 [1969]). 

Todos esses estudiosos, contudo, não fazem nenhuma alusão a Inéditos e 

esparsos quando elencam as publicações quintanescas. O sensível incremento das 

menções ao nome de Quintana em estudos publicados a partir do final dos anos de 

1950 confirma sua consagração na literatura brasileira, tratada por vários estudos 

biobibliográficos ou monográficos aqui consultados. Assim, no subcapítulo 3.2, 

“Quintana e a história literária nacional”, pudemos perceber que, dentre 16 estudos 

de história da literatura brasileira selecionados para pesquisa, com edição durante e 

após a década de 1970, 10 deles pelo menos citam o poeta como um escritor 

brasileiro significativo: Bosi (1997 [1970]); Linhares (1976); Martins (1978); Sanches 

(1982); Aguiar (1988); Moisés (1989); Coutinho; Sousa (1990); Stegagno Picchio 

(2004 [1997]); Castello (1999b); Nejar (2007).  

É somente na volumosa Enciclopédia de literatura brasileira, organizada por 

Afrânio Coutinho e J. Galante de Sousa (1990), que Inéditos e esparsos vai aparecer 

como parte da produção literária quintanesca, demonstrando, pois, seu quase que 

total desconhecimento pela historiografia literária brasileira, desde a sua publicação, 

em 1953, até o ano de 2007. Por isso, precisamos recorrer primeiramente à 

historiografia literária regional no capítulo 4 “Inéditos, esparsos e, enfim, 

mencionados” para detectarmos se uma maior proximidade com os fatos literários 

influiria em seu maior conhecimento e divulgação para a comunidade local. 

Assim, no subcapítulo 4.1 “O poeta de Alegrete e a a historiografia literária 

regional”, dentre os 19 estudos de história da literatura sul-rio-grandense que 

consultamos, apenas dois não citam Quintana: Vellinho (1960 [1944]) e Moraes 
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(1954). Quantos às 17 publicações que fazem menção ao poeta, apenas quatro 

elencam Inéditos e esparsos: Ferreira [1950?]; Martins (1978); Villas-Boas (1991) e 

Bernardi (1997). Dessa forma, consideramos que a escrita de histórias literárias 

regionais não seria a incondicional responsável por salvar publicações inéditas ou 

consideradas “menores” no conjunto da obra de determinado escritor que não se 

encontre nos centros de poder socioeconômico e cultural.   

Restou-nos apreciar agora se Inéditos e esparsos é contemplado em obras de 

cunho biobibliográfico e monográfico cuja grande parte é organizada por professores 

universitários que também se desempenham como pesquisadores. Assim, entre 14 

estudos com uma ou outra de tais características, são os oito seguintes que 

contemplam o poemário em destaque: Fachinelli (1976); Zilberman (1982); Castro 

(1985); VaIduga, 1997, p. 105-114); Remédios (2006, p. 36-47); Abreu (2006, p. 

129-135); Yokosawa (2006); Mitidieri (2012, p. 25-54).  

A presente investigação permite concluir que a prática biobibliográfica, bem 

como outros instrumentos da pesquisa de caráter histórico literário, em que pese a 

ascendência de trabalhos literários com ênfase na teoria literária contemporânea, 

não vem sendo relegada pela crítica brasileira nem em toda a extensão do século 

XX nem a princípios do século XXI. Muitas histórias da literatura ou materiais 

aproximados que aqui consultamos demonstram certa mescla entre crítica e 

historiografia literária, bem como o domínio da crítica universitária entre as 

publicações de teor histórico-literário. Ainda, são as obras biobiliográficas e 

monográficas voltadas a Mario Quintana e, entre essas, as que são produzidas por 

professores universitários da área das Letras, e não por jornalistas, que as menções 

a Inéditos e esparsos, bem como ao conjunto das publicações do autor gaúcho, se 

mostram mais completas e com maior correção. 

Este trabalho tampouco confirma a precedência das histórias da literatura sul-

rio-grandense sobre as histórias da literatura brasileira, notando naquelas as 

mesmas omissões e os mesmos critérios questionáveis, para a seleção e a 

rotulação de autores e obras, também subordinados a modelos estetizantes que 

limitam a interpretação e o poder de escolha dos virtuais leitores. As histórias da 

literatura gaúcha também se afiguram como coleções de painéis críticos que 

enfatizam os gostos dos distintos historiadores literários e a força de redes 
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estabelecidas em torno de certos núcleos culturais, como a Editora Globo de Porto 

Alegre.  

No percurso da pesquisa, notamos que as escritas de histórias da literatura 

continuam acontecendo durante o final do século XX e começos do século XXI, com 

formatações semelhantes às do século XIX e sem deixar de abandonar os 

interesses e as paixões de quem as produz. Tanto essas quanto aquelas produzidas 

logo ao começo da primeira metade do século XX raras vezes escapam da 

submissão a uma estética hegemônica em determinados tempos (no caso Quintana, 

o Modernismo). Poucas são as que se mostram preocupadas em fazer justiça a um 

escritor como o poeta de Alegrete, desconhecido ou à margem do cânone, já que o 

nome do autor começa a figurar em obras histórico-literárias a partir do momento em 

que suas publicações se disseminam, que sua rede de contatos e de receptores se 

amplia, o que nacionalmente só vai ocorrer na década de 1960, sendo chave nesse 

processo o ano de 1966, do lançamento de sua Antologia poética, com seleção de 

textos feita por Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. 

A obra quintanesca, em diversas histórias da literatura aqui estudadas, tem no 

Modernismo um ponto fulcral, ao ser comparada tanto em aproximação quanto em 

afastamento. Um grande número das antologias da literatura nacional, bibliografias, 

obras de referência, assim como dos dicionários, livros didáticos e materiais 

relacionados, com datas de escrita posteriores a 1940, não deixam de estabelecer 

relações entre a estreia tardia de Quintana e o movimento modernista de 1922, eixo 

a partir do qual muitos trabalhos de cunho histórico-literário consideram desenvolver-

se e evoluir a história literária nacional, concentrada majoritariamente nos estados 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.  

No entanto, são as bioblibliografias, as seções biobibliográficas contidas em 

coletâneas críticas e as obras monográficas dedicadas ao “anjo-poeta” que 

permitem melhor se desprender dos vícios críticos quanto a sua produção, dentre 

eles, aquele que o toma por neossimbolista ou evasivo dos problemas sociais. 

Contra essa fossilização, precisamos levar em conta que sua elaboração estética se 

faz ética, política e, antes de tudo, memória que é também história e percorre vários 

caminhos, dentre eles, o epistemológico, neste caso, trilhado pela historiografia 

literária. 
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