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RESUMO 

Este trabalho visa a análise e a identificação dos haikais de três poetas contemporâneos, 

sendo dois brasileiros: o alagoano Sidney Wanderley; o já consagrado Paulo Leminsky 

e o angolano J.A.S. Lopito Feijóo K. Para atingir nosso objetivo, remontamos, 

brevemente, às origens e formas do haikai, bem como anotações dos traços tradicionais 

e modernos que aproximam ou afastam nossos autores da tradição poética japonesa. A 

metodologia utilizada consiste na análise dos haikais, de modo a observar os aspectos 

introduzidos aos poemas, pelos poetas, que lhes conferem uma nova roupagem. Assim, 

fundamentamos nosso trabalho em teóricos que trataram dos haikais tradicionais de 

Bashô, bem como os que trataram dos haikais produzidos na contemporaneidade, tais 

como Campos (1977), Mattoso (2010), Franchetti (2012) e Paz (2003). Os poetas que 

analisamos, neste trabalho, constroem uma união entre o tradicional e o moderno, 

assumindo um rompimento parcial, pois podemos identificar traços dos haikais de 

Bashô. Atuando na fronteira entre o lúdico/lúcido (anagrama essencial para se 

compreender a composição poética dos poemas), os autores brincam com jogos de som, 

imagem, espaços em branco e com a cor local da região onde vivem. Dado esses 

aspectos, os poetas assumem uma nova postura diante de seus poemas, conferindo-lhes 

um novo status: mais experimental e mais ousado, sem esquecer suas raízes, afinal, 

romper com a tradição é, de certo modo, retomá-la.  Cada um dos três poetas responde 

com uma radicalidade distinta diante do passado que os precede: Wanderley enfoca os 

polos imagéticos para fazer a ligação entre o tradicional e sua ruptura; isso garante aos 

seus haikais uma falsa atmosfera de recato. Leminsky, por sua vez, reorganiza as 

paisagens da tradição do haikai com o requintado desleixo advindo do humor que borra 

a fronteira entre o poético e o trivial e com os diálogos que trava com as outras 
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ramificações ocidentais/orientais da poesia. Já Lopito Feijóo aproveita a condensação 

oferecida pelo haikai para fazer da sonoridade objeto de contemplação; os elementos 

que permeiam seus haicais alimentam-se de uma espécie de regionalismo, com a 

penetração da música que foi concentrada. 

Palavras-chave: Literatura Comparada. Poesia . Haikai .  

 

 

INTRODUÇÃO 

No inicio do século, os cubistas, George Braque e Pablo Picasso à frente, 

desconstruíram a perspectiva renascentista, e então podendo resgatar a 

bidimensionalidade do quadro, representaram através dela os diversos ângulos de um 

objeto: a síntese, então, foi usada afastar a realidade, regenerando toda a essencialidade 

que fenece com a pura exposição do externo. Um vizinho, Francis Ponge, anos mais 

tarde, iria encenar em sua obra um dessecamento da coisa, do objeto, chegando mesmo 

a encerrar toda a poesia de seu último livro, La table, no estreito espaço de uma mesa: a 

poesia é esbanjamento, a síntese é o objeto para onde sua poesia segue. Na Itália, 

Giuseppe Ungaretti vai utilizá-la para propagar a escola hermética da qual fez parte, 

realizando a fragmentação da mensagem. Já no Haikai a síntese é abraçada de outra 

forma: a condensação não penaliza a imagem e a imagem não se prende a si mesma, 

transitando entre ideia e contorno por meio da clareza com que é posta. 

No entanto, o mesmo Ponge, num comentário que fez acerca da poesia afirma que 

somente ela concede ao homem que a pratica o imenso privilégio de capacitar-se para 

tratar dos temas que lhe interessam sem ter que passar anteriormente, por toda a cultura 

que a humanidade constrói sobre eles. E que talvez por esta razão seja a poesia a 

atividade mais culta de todas as possíveis. Tal reflexão do guarde poeta francês envolve, 

afinal, todas essas possibilidades de síntese.  

A poesia tradicional japonesa se resume metricamente a sequências de cinto e de sete 

sílabas. Há duas espécies de poemas na poesia japonesa dos séculos X e XII: os naga-

uta ou chôka (poemas longos), que alternam os versos de cinco e sete sílabas sem limite 

fixo, terminando por um dístico 7-7; e os tanka (poemas curtos), compostos no seguinte 

esquema: 5-7-5-7-7. É dessa primeira estrofe (5-7-5) que sairá o que hoje chamamos de 

haikai ou haiku. 

A estrutura composta por duas estrofes do tanka deu origem ao renga: sucessão de 

tankas escrita geralmente não por um poeta, mas por vários, cujo mestre mais 



conceituado é Sôgi (1421-1502). Podemos citar, como exemplo, um poema de Sôgi 

elaborado em 1488, junto com seus discípulos Shohaku e Sôcho: 

 

Fim de tarde: 

Ainda há neve e as encostas da montanha 

Estão cobertas de névoa. 

                                                                    

                                                                Sôgi 

 

As águas correm pra longe, 

Junto à aldeia perfumada de ameixeiras. 

       

                                                               Shohaku 

 

Na brisa do rio, 

Um grupo de salgueiros –  

A primavera se mostra! 

 

                                                               Sôcho 
 

No despontar da madrugada, 

O claro ruído de um barco. 

 

                                                               Sôgi 

 

Talvez a lua 

Ainda esteja no céu 

Todo coberto de bruma. 

 

                                                              Shohaku 

 

A geada cai sobre o campo: 

O outono chega ao fim. 

              (...) 

 

                                                             Sôcho 
 

 

Podemos perceber que, na sessão do renga, as estações, os locais e as personagens 

(quando há) mudam rapidamente e o poema não forma um todo. 

O renga passou a ser atividade necessária ao bom cortesão. Desse modo foi submetido a 

muitas regras o que gerou uma grande dificuldade em reunir, em cada sessão poética, 

pessoas de grande talento que obedecesse a todas essas regras, o renga clássico passou a 

ser substituído por um tipo de poema coletivo que eliminava todas as regras 

complicadas e se compraz no humor: a esse gênero dar-se-á o nome de haikai-renga 

(versos populares, divertidos, informais).  



Ganhando grande popularidade e mais tarde se difundindo nos principais centros 

urbanos o haikai desenvolverá suas próprias tendências, seus próprios mestres e suas 

próprias escolas. 

Com um grande número de seguidores, Bashô é um caso à parte entre os poetas de 

haikai, não só porque elevou o status do haikai, mas por sua concepção de vida e poesia. 

A partir do momento em que deixa, voluntariamente, de exercer a atividade remunerada 

de crítico e instrutor e opta por uma vida de recolhimento e pobreza é que Bashô  

eleva o haikai ao estatuto de um michi, um dô, isto é, um caminho de vida, 

uma forma de ver e de viver o mundo (...) produto de um pensamento 

religioso sincrético, em que o animismo shintoísta convive com a doutrina 

budista do mundo como ilusão e sofrimento.  FRANCHETTI, 1996. P. 18,19. 

Os termos de importância central no haikai do Mestre Bashô revelam uma forte 

concepção budista: sabi, wabi e karumi. 

Sabi se aplica a poemas cujo tema gira em torno da solidão e da tranquilidade. Um texto 

tem sabi quando é dotado de calma e resignação diante do universo: 

 

Em solidão, 

Como a minha comida – 

E sopra o vento do outono. 

  

                                           Issa 
 

Como o sabi, wabi também conota solidão, mas com referência ao estado emocional da 

vida do eremita: saboreio dos aspectos agradáveis da pobreza e libertação dos desejos 

que o predem ao mundo. 

 

Àqueles que só se interessam 

Pelas flores de cerejeira 

Eu gostaria de mostrar a primavera: 

No capim, no meio da neve, 

Num vilarejo de montanhal. 

 

 

O último termo essencial à poética de Bashô é karumi que indica a combinação de 

simplicidade superficial com conteúdo sutil.  

O Mestre censurava versos que apresentavam artesanato excessivo. Eis como ele define 

o haikai portador de karumi: ―Na minha concepção, um bom poema é aquele em que 

tanto a forma do verso quanto a junção de suas partes parecem tão leves como um rio 

raso fluindo sobre um leito arenoso.‖  

 

Glauco Mattoso diz, em seu tratado de versificação ―O sexo do verso‖: 

 



Bashô não inventou esta forma (o haikai). Tampouco a alterou. Simplesmente 

transformou seu sentido. Quando começou a escrever, a poesia tinha se 

convertido num passatempo: poema queria dizer poesia cômica, epigrama ou 

jogo de sociedade. Bashô recolhe esta nova linguagem coloquial e com ela 

busca o mesmo que os antigos: o instante poético. MATTOSO (2010) P. 224 

 

 

 

Em se tratando dos haikais do poeta alagoano Sidney Wanderley pode-se dizer que 

realizam esse movimento entre a tradição e a modernidade. E sua dinâmica se dá de 

forma gradativa, permitindo assim, em vez duma divisão, uma amálgama: 

 

A lua sóbria clareia 

O sonho em que o gatuno 

Ousa fugir da cadeia. 

 

Haicai que faz lembrar o de Issa: 

 

Lua da montanha 

Também ilumina 

O ladrão de flores 

 

Enquanto a composição de Issa é uma exposição da simpatia cósmica do que vive, a 

composição de Sidney se apoia em uma palavra que explicita as raízes tradicionais: 

sóbria; em verdade, esse adjetivo arremessa o leitor em plenitude, e, por conseguinte, a 

uma associação: lua cheia, a que surge no outono, sendo esta uma das cinco estações 

tematizadas (a quinta é o ano-novo); no entanto, é por esse mesmo adjetivo que há a 

libertação das amarras tradicionais; com a leitura dos versos seguintes, ele ganha uma 

carga conotativa, pois alcança sua segunda ressonância denotativa: o adjetivo sóbria 

ascende ao significado que se põe tanto na tradição quanto fora dela; posto que a lua 

ilumina o sonho de quem cometeu um delito e quer burlar a lei, torna-se cúmplice 

voluntária na arquitetura da marginalidade, põe-se do lado não do que foge da realidade 

imergindo na solidão, mas do que, do outro lado da ordem social, anseia em fustigá-la. 

Observemos outro poema do poeta: 
 

Deixou-se inundar pela chuva 

O velho chapéu emborcado 

Nele bebem os lobos 

 

Aqui tudo se dá pela ausência do homem. O fato de seu corpo não intervir ou não mais 

intervir naquele local, naquele instante causa o ímpeto da chuva que, afinal, corre em 



direção ao chapéu, preenchendo o espaço onde a cabeça do homem deveria estar; e com 

isso, a aproximação através do verbo beber, do lobo e da lua, uma comunhão de 

elementos de ambientes distintos. Talvez, caso o homem estivesse com o chapéu não 

houvesse economia verbal e tanto o lobo quanto a lua necessitassem de um verbo: para 

ele atacar; para ela iluminar. E quando a ausência não é do corpo humano, mas da 

natureza: 

 

O retinir do balde 

No fundo do poço seco 

Pranto dos lábios. 

 

Quem necessita de água é todo um corpo. Potencialmente o ouvido já se encontra no 

primeiro verso; e os lábios explicitamente no terceiro verso; ambos os casos 

metonímicos. Lembrando a rede metonímica que Graciliano Ramos confeccionou em 

Vidas secas, a fim de esmiuçar cada personagem através daquela realidade ficcional, 

abrindo mão de desvios metafóricos, nesse Haikai, Sidney Wanderley constrói uma 

imagem da seca. Aqui o tradicionalismo é o espelhamento natureza x homem, pois 

assim como a água não mais está onde deveria, no poço, então, a lágrima não mais sai 

por onde costuma sair, ou seja, pelos olhos, e sim pelos lábios; aliás, a isso ainda se 

coaduna o fato de serem lábios que recebam a água, a qual era para o corpo, saciando-o.  

Quando não compõe, dentro do complexo imagético do Haikai tradicional, uma relação 

mais anatômica com o seu tempo, nota-se alguma palidez nos poemas de Sidney 

Wanderley: 

 

talvez celebre a andorinha 

morta no campanário 

o repique desses sinos 

 

E: 

plácido pássaro pousado 

no ramo do choupo 

- como que empalhado 

 

Belas imagens, sim, mas que sem a forte inserção na estrutura da sutileza da observação 

disposta no presente do poeta, beira ao anacronismo, ao programático: vida e morte; 

aquela sentida em algo já morto; está sentida em algo aparentemente com vida. Assim, 

além das imagens, evidencia-se aqui o fator que as moldaram em diversos haikais 



japoneses: o Zem, pois, sendo a doutrina sem palavras, recorria ao absurdo, ao 

paradoxo, ao contra-senso, para conciliar este mundo com o outro. 

 

Atuando na mesma concepção de diálogo entre tradição e modernidade, Leminski troca 

sinais com a poesia japonesa. Em Ensaios e Anseios crípticos afirma: 

Felizmente, não se realizou a profecia de Rudiard Kipling: ―O Ocidente é o 

Ocidente, o Oriente é o Oriente, jamais se encontrarão‖. Por desencontrários 

caminhos e variadas encontrovérsias, Oriente e Ocidente, cada vez mais 

trocam sinais, apressando a unidade cultural da espécie humana, agora, em 

velocidades cibernéticas. 

Todos os homens são, enfim, herdeiros da produção cultural de todos os 

homens, de todos os povos, de todas as épocas. LEMINSKI (2011) p. 318 

A troca entre a cultura oriental e ocidental está presente, em sua poesia, na concisão e na 

presença de imagens relacionadas à contemplação da natureza. No haikai a seguir, 

observamos uma antropomorfização do outono: 

 

Duas folhas na sandália 

O outono 

Também quer andar 

 

Sem o compromisso de seguir os padrões estruturais dos haikais japoneses, Leminski 

opta por resgatar seus temas, atuando de modo mais livre: próximo à tradição, mas não 

preso a ela, de modo que permite uma composição inovadora, em que se pode observar, 

também, o uso dos espaços em branco e os jogos de sons e cores. Como vemos em: 

 

      Vertigo 

Ver      te 

      Comigo 

 

E: 

Amar é um elo 

Entre o azul 

E o amarelo 

 

Brincar com as cores e com os sons é uma das características da poesia de Leminski 

que, quebrando e remontando a poesia oriental nos oferece uma composição que não 



rompe, mas reinventa a tradição, unindo-lhe a outros usos da palavra fornecidos por 

poetas que o antecederam. A afirmação de que ―O haikai é o nosso tempo, baby. Um 

tempo compacto, um tempo ‗clip‘, um tempo ‗bip‘, um tempo ‗chips‘‖, nos revela um 

Leminski atento às inovações e ao seu tempo em que tudo se encontra, através da 

velocidade vertiginosa de informações, assim como tradição e modernidade se 

encontram na sua poesia.  

Do mesmo modo que Sidney Wanderley e Leminski, Lopito Feijó preserva as 

características do haikai tradicional, bem como altera, a seu modo, cultivando aspectos 

do espaço onde se encontra. Lourenço José no prefácio do livro de poemas O brilho do 

bronze do poeta angolano, nos diz: 

Nesta obra, Lopito penetra no haiku, ora preservando-lhe as 

aliterações, as assonâncias e o seu objecto principal — a referência à 

estação do ano — , ora ―curtindo-lhe‖, a seu jeito, outra dinâmica, 

própria do espaço em que o cultiva, uma região tropical onde os 

eventos, amiúde, se distanciam dos orientais, e para o qual estudiosos 

sugerem para este tipo de poesia a designação de haitropikai. P. 24 

Costumes, eventos e as cores locais que circunscrevem o poeta, encontram-se na sua 

poesia, como vemos no haikai abaixo: 

Malembe malembe malembe 

Ponta negra no astral 

África Austral de pedra e cal 

Aqui religião é evocada pelo apelo (provocado pela repetição do vocábulo) malembe 

(cântico que se dirige aos orixás quando se enfrenta situações difíceis individuais ou 

coletivas).  Nesse sentido, o lírico busca uma saída para a situação de seu continente, 

através da metonímia (parte pelo todo): a África é famosa pela sua riqueza mineral de 

pedras (diamantes) e cal (calcário) que resulta em grandes devastações na corrida pelo 

seu comércio. Dentro da forma concisa do haikai, Lopito, através do contraste de 

imagens, provoca no leitor o movimento de imersão na situação político-social africana, 

trazendo à tona sua realidade de exploração. Apesar de independente, África ainda é 

colônia de exploração. 

Assim sendo, a ambição de Lopito perante seus haikais vai além da contemplação das 

estações do ano proposta pelo mestre zen Bashô. Sua poesia faz também uma denúncia 

sobre sua realidade e a de seus compatriotas. 

O jogo de sons, através de aliterações e assonâncias, — recursos encontrados na poesia 

de Bashô e de outros praticantes do haikai japonês — também se faz presente na lírica 

de Lopito: 

Virulento o vento 



Vem lento trespassando 

O vírus entre aspas de ventre atento. 

A aliteração das consoantes ―v‖ e ―n‖ (fricativa e nasal, respectivamente) permitem a 

mimetização da passagem do vento no poema que percorre todos os versos. Nesse 

sentido, Lopito, sensível à sonoridade das palavras, faz com que seus poemas possam 

sair do domínio da escrita e passem a circular através da oralidade. 

CONCLUSÃO 

Os três poetas que propomos analisar constroem uma união entre tradicional e moderno. 

Os haikais de Lopito Feijó aproveitam a condensação oferecida pelo haikai para fazer 

da sonoridade objeto de contemplação; os elementos que permeiam seus haicais 

alimentam-se de uma espécie de regionalismo, com a penetração da música que foi 

concentrada. 

Na poesia de Sidney Wanderlei, os haikais são hai-quase (título de um de seus livros 

feito em co-autoria com outro poeta alagoano Fernando Lyra) assumindo, assim, a 

ruptura com a tradição japonesa, mas não totalmente, pois que ainda somos capazes de 

identificar traços da influência de Bashô no poeta.  

Atuando na fronteira entre o lúdico e o lúcido, os haikais de Leminski se distanciam da 

tradição na medida em que o poeta brinca com os jogos de sons, imagens e espaços  em 

branco, que dão aos hakais traços de uma poesia moderna, muito embora, como nos 

poemas de Sidney Wanderlei, possamos ainda verificar traços de Bashô que ainda estão 

presentes em sua poética.  

Em suma, os três poetas assumem uma nova postura diante dos haikais, conferindo-lhes 

um novo status: mais experimental e mais ousado, sem esquecer de suas raízes, afinal, 

romper com a tradição é, de certo modo, ainda retomá-la.  
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