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Resumo: 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar comparativamente os traços de semelhanças e 

dessemelhanças literárias entre os textos selecionados: Mercado de Peixe, À Outra Passante de 

João de Jesus Paes Loureiro e Ver- o- pêso, Sub de Max Martins, ambos debruçados dentro das 

características da estética modernista, no período compreendido ainda nas últimas décadas do 

século XX. Além disso, objetiva-se investigar, por meio de leituras bibliográficas dos próprios 

autores e em renomados estudiosos na temática, para compreender os processos poéticos que 

regeram a expressão literária da Amazônia, enfatizando, a produzida no Pará, escrita de forma 

peculiar por esses autores, seja de uma literatura apresentada em uma linguagem que conflui a 

eroticidade, como nos versos de À Outra Passante e Sub, seja a manifestada de um modo 

engajado, de fazer denúncia aos problemas sociais, em referência a um dos cartões- postais mais 

famosos da cidade de Belém do Pará: Ver- o- pêso e Mercado de Peixe. 

 

Palavras- chave: Max. Loureiro. Comparações. Modernismo. Ver- o- pêso.  

 

 

1- Introdução 

 

Um dos estudos mais instigantes para se realizar é sobre a poesia. Esta 

particularidade do texto literário, a cada leitura faz com que o leitor atribua-lhe novos 

sentimentos e novas interpretações. Dentre estas vastidões de ressignificâncias, há 

aquelas que se debruçam sobre um olhar atento voltado a observação de problemas de 

cunho social e/ou mesmo a de perceber uma presença que encaminha o olhar para um 

aspecto mais sensual. 

Ainda há, a possibilidade de aproximação dos textos, no caso em estudo, os 

literários em que se pode estabelecer um viés de uma semelhança aparente de temas e 

formas ou dessemelhanças.  

Também, pode atribuir um estudo historiográfico da Literatura presente ao longo 

dos versos que formam os textos, bem como, ofertá-lhes uma análise circunstancial 
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dentro de uma visão de funcionalidade estabelecendo ou apontando características ou 

funções, neste artigo, em especial, as que destinam a uma atenção, para a engajada. 

Principalmente investigar a produção poética de um escritor, escultor de 

palavra, como Max Martins, assim como também João de Jesus Paes Loureiro, por este 

poeta compreender a palavra tanto como uma manifestação de arte, quanto uma forma 

de estabelecer denúncias / críticas sociais, sem que esse discurso desqualifique o 

elemento estético.  

No longo da análise, entendeu-se como necessário recorrer aos estudiosos do 

fato estético, entre eles Afrânio Coutinho, Benedito Nunes, Salvatore D'Onofrio, Júlia 

Maués dentre outros para, através de seus conceitos, de suas conclusões ampararem 

teoricamente aquilo que se discute neste estudo. 

Foram essas as principais ideias trabalhadas nesta pesquisa, de forma revisitada 

e sintetizada para a elaboração deste artigo. Neste, tem um percurso assim delineado. 

Primeiro, a abordagem modernista nos quatro poemas escolhidos para estudo; segundo, 

as peculiaridades de cada um que interseccionam em constâncias e por último, uma 

estudo de inconstâncias. 

 

2- A chegada da Modernidade no Pará 

 

A partir da década de 1940, do século XX, o Modernismo chega a Belém por 

meio da A Academia dos Novos,  círculo de amizade e discussão estética. Em 1948, 

Max, Mário Faustino, Haroldo Maranhão e Benedito Nunes dirigem e dão toques de 

arte à revista Encontro.  

Mais tarde, Max participou do Suplemento Literário da Folha do Norte que, de 

acordo com Benedito Nunes: 

 

Mais moderno do que modernista, esse antiprovinciano tablóide 

dominical instrumentou, difundiu tudo o que de melhor e mais novo se 

fazia na literatura e na arte do país e do estrangeiro, o esforço de 

atualização que cada qual começara a empreender por conta própria. E 
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golpeou o isolamento que ilhava a produção local (NUNES, 2000, 

p.19). 

 

Além das leituras feitas no Suplemento literário Folha do Norte, Max teve 

outros "espelhos" como: Bob Stock, o qual trazia semanalmente versos de escritores 

como Eliot, Auden, Shakespeare, Poe e Whitman, para o grupo formado por Max, 

Benedito Nunes e Faustino lerem. É ainda Benedito Nunes quem afirma sobre esse 

momento: 

Max Martins, um dos destinatários das traduções de Bob, retemperou 

nessa experiência com a poesia inglesa e norte-americana que nosso 

comum amigo lhe proporcionava, o seu entendimento da linguagem 

poética-lição de sobriedade, de comedimento verbal e também pelo 

ângulo dos imagists, de usos econômicos da imagem (op. cit. p. 22). 
 

Max Martins foi "criativo, transgressor, subversivo" na linguagem poética, nas 

falas de Amarilis Tupiassu
 
(2000), seus poemas romperam com a tradição literária e 

abriram novos caminhos para mostrar a literatura de expressão amazônica. Max é um 

poeta um escultor de versos que brinca com as palavras explorando seus lados lúdico e 

lírico. Acima de tudo este autor foi um autodidata. Um artista magnificamente criativo. 

A produção literária desses poetas paraenses iniciou após a década de 1950, do 

século XX. Max em 1952 publica O Estranho e Jesus em 1968 o livro Tarefa. O que se 

leva a constatar que os autores absorveram padrões da estética Modernista, divulgada no 

Brasil desde 1902-com as manifestações literárias do Pré-modernismo e consolidadas 

na Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922, 

sobretudo na terceira geração, se for levado em consideração o critério de datas, 

preestabelecidas no dizer de Afrânio Coutinho (1997), em que divide a estética 

modernista em fases, no caso da poética de Max, insere-se na terceira que didaticamente 

é atribuída uma data a partir de 1945. 

Esta nova estética literária seria divulgada em terras paraenses através das 

páginas do Suplemento Literário Folha do Norte, que circulou de 1946 a 1951. O 

Suplemento foi dirigido por Haroldo Maranhão, que assim escreveu sobre a presença do 

Modernismo no Pará no artigo Poesia em Pânico, publicada tanto na revista Encontro 

quanto no Suplemento Literário Folha do Norte nº. 65: 
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O desencontro das preferências estéticas, embora não pareça, é bem 

mais expressivo do que do que por ocasião dos famosos sucessos 

liderados por Mário de Andrade e seus companheiros. Aí, se abria um 

abismo entre duas gerações: eram duas concepções de vida, duas 

fisionomias, dois comportamentos vigorosamente marcados [...] mas é 

preciso esclarecer e repisar sempre que a renovação se fez menos num 

sentido FORMAL do que num sentido propriamente ESSENCIAL...

 Nos nossos dias, é bem diverso o caráter da revolução que se 

pressente, já, nas atuais manifestações e tendências dos poetas mais 

novos do Brasil. O problema, sendo ainda de procura de soluções 

essenciais para a poesia, é também um problema de FORMA. (apud 

MAUÉS, 2002. p.93). 

 

Embora Haroldo Maranhão mostrasse certa preocupação quanto às 

características propagadas pela nova estética literária que se inauguravam no Estado do 

Pará, outros escritores redigiram seus textos manifestando os novos traços literários em 

suas tessituras verbais produzidas a partir da influência de Mário de Andrade que 

modificou a forma do texto poético, não quanto ao conteúdo propriamente dito. Os 

poetas locais, por seu distanciamento geográfico, não se inseriram nos modismos 

polêmicos da época. Segundo Júlia Maués em seu livro A modernidade literária no 

Estado do Pará: os suplementos literários da Folha do Norte, eles 

 

Estavam mais voltados para os poetas modernistas que amadureciam 

as conquistas dos movimentos literários do Modernismo de 22, 

pesquisando, e experimentando uma renovação estética de ritmos e 

processos artísticos, a fim de que forma e conteúdo se completassem 

no expressar a realidade do presente. (MAUÉS, 2002, p. 94). 

 

Também, as marcas da literatura do Modernismo são constatadas na poesia de 

João de Jesus Paes Loureiro, cuja produção poética se inicia em 1964. Este apresenta 

ainda características, como musicalidade do verso preso à rima e à métrica; Loureiro 

inova sua composição voltando-se às questões sociais. 

Esse escritor se envolveu em militâncias na política estudantil, foi preso entre 

os anos de 1964 a 1966. Esse envolvimento político e revolucionário do poeta 

direcionou sua obra sob o tema Poesia e Sociedade, Jesus escreve uma produção 

artística voltada para a poesia engajada. "Pertence à parcela eufórica da geração que 



5 
                                                                                                                                                                         
 

 

ascendeu em 60, no fim do interregno liberal do governo de Juscelino Kubitschek.” 

(NUNES, 2002, p.14).   

Nesse momento artístico em que Loureiro viveu circulava como bandeira da 

revolução estética das formas poéticas empreendidas pelo concretismo desde o final da 

década de 1950. Radical era o projeto desse movimento: emancipar a poesia do verso, 

liberada da sintaxe visual das palavras e suas associações no espaço gráfico que as 

circunda. Também aqui a emancipação seguiria o curso da história, que prestava 

testemunho de uma generalizada crise do verso. “Tentando superá-lo, o movimento 

concretista, que se considerou executor de uma missão histórica, era a última onda de 

explosão modernista da literatura brasileira” (NUNES, 2002, p.p. 14-15). 

Loureiro apresentou as marcas do novo momento estético que circulava entre 

as letras brasileiras ditas acima por Benedito Nunes como: emancipar a poesia do verso, 

liberada da sintaxe visual das palavras e suas associações no espaço gráfico que as 

circunda. Também aqui a emancipação seguiria o curso da História. 

Como membro da geração ascendente na década de 60 do século XX, Loureiro 

seria legatário das três gerações de modernistas do Pará que o antecederam: a de Bruno 

de Menezes e Jacques Flores, nas décadas de 1920 e 1930, Ruy Barata e Paulo Plínio 

Abreu, na de 1940, e da geração de Max Martins, Mário Faustino e Cauby Cruz, na 

década de 1950. A leitura dos textos desses paraenses influenciou sobre o texto de 

Loureiro principalmente Mário Faustino. E, foi neste contexto de inovações artísticas, 

propagadas depois do advento do Modernismo de 1922, que as produções poéticas 

desses poetas paraenses conterrâneos e contemporâneos se enquadram, encontram-se, e 

interligam-se quanto a vários aspectos que serão assinalados e comentados neste estudo. 

 

3- Constâncias & inconstâncias. 

 

3. 1- As constâncias 

3. 1. 1- Quanto ao estrato gráfico. 
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O estrato gráfico-visual é o primeiro ponto de semelhanças entre os textos: 

Ver-o-Pêso de Max e Mercado de Peixe de Loureiro, sobre a análise de poemas, 

Salvatore D'Onofrio diz: 

  

O primeiro contato que temos com um poema escrito é a visão de sua 

configuração gráfica: apresenta-se [...], composto de uma cabeça e de 

vários membros. A cabeça é o título, que engloba espacialmente as 

demais partes do poema, por estar por cima e numa posição de 

destaque. O título é um elemento catafórico, indicador do sujeito do 

enunciado [...], do tema geral [...], ou espacial [...] O texto é 

constituído de uma série de coordenações e subordinações, ligadas ao 

conteúdo poemático sugerido pelo título.  A função do título é 

semelhante à da etiqueta: serve para chamar a atenção do público, 

fazendo do texto uma mercadoria. (D’ONOFRIO, 1995, p.7). 

 

Pode-se dizer que os títulos dos poemas de Max e Loureiro são a "cabeça" 

referida por D’Onofrio. Desde aí já se atesta à semelhança.  A temática apresentada nos 

textos são as contradições sociais perceptíveis no Ver-o-Pêso e Mercado de Peixe. 

Neste caso, o título vale como a espacialidade por onde circulam as personagens e seus 

e significados. 

Em Sub e À Outra Passante, também se observa a mesma temática vestida à 

crítica social. Esses textos se registram a fartura da Amazônia, mostra a pobreza do ser 

humano. 

A composição de estrofes, que não segue a forma poemática tradicional como a 

de um soneto, também é um traço de semelhança entre os quatro textos. Os poetas 

fazem largo uso do verso livre, liberta-os de qualquer imposição formal. Eles são 

levados pela realidade a partir de que se impõe a imaginação criadora, desprezando as 

estéticas tradicionais, assim exercitam a libertação da poética. E isto é verificável na 

linguagem empregada por Max e Loureiro, que imprimem em seus textos uma 

formulação nova, experimentalista, comprovada no uso que fazem das palavras. Nas 

poesias, percebe-se que existe um discurso coloquial, que se constata não somente na 

frase oralidade, mas também na escrita, vista nesta, por exemplo, nem sempre há 

espaçamento ou há espaçamento maior, entre as palavras escritas, como se observa nos 
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trechos para linguagem coloquial: “ver o homem/ vera morte/ vero peso”. (MARTINS, 

1992, p.32) e para espaçamento: 

 

Olhos parados  

                     lagos                     

                               olhagos 

que nem um verso permite 

antes que salte  

no oceanolinguagemultidão; (LOUREIRO, 2001, p.292). 
 

A quase ausência de pontuação é outro elemento a ser notado. A disposição dos 

versos e das palavras, assim como os espaços em branco são elementos significativos 

nos textos modernos.  

 

Abriam-se as janelas 

e os seios se punham 

como jarros 

            algo que jorrava e se quebrava. (Sub- MARTINS, 1992, p.53) 

 

Esse olhar entre facas e balanças. 

E a boca  

              não da fome 

                                 Aquela inútil 

boca da indigência  

                              bocanula 

                                               incapaz de si mesma 

Boca abrifechando  

em timidez de si mesma (Mercado de Peixe-LOUREIRO, 2001, 

p.292). 
 

3. 1. 2- Quanto aos aspectos Fônico e visual 

 

No estrato fônico "O estudo da versificação deve ressaltar o ritmo da repetição, 

característico do texto poético em versos" (D’ONOFRIO, 1995, p. 9). Nos textos em 

estudo, há de se perceber que existe o "ritmo de repetição" tanto em Ver-o-Pêso quanto 

em Mercado de Peixe. Também tem a presença de figuras de linguagem em que os 

poetas lançam mão, responsáveis pela sonorização dos trechos rítmicos apresentados 

nos textos como a anáfora e a aliteração. 
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Os poemas manifestam apego à visualidade, possibilitando ao leitor criação de 

imagens. Há movimentação de "cenas" nos versos, justamente para favorecer um ritmo. 

Em Ver-o-Pêso, tem-se a repetição da palavra canoa, sonoriza os versos, 

fazendo com que se tenha impressão de vê-los balançando assim como ocorre o 

movimento deste veículo no mar. “A canoa traz o homem /a canoa traz o peixe / no 

mercado deixa o peixe/ no mercado encontra a fome” (MARTINS, 1992, p.32). A 

presença das figuras de linguagens anáfora, aliteração permitem a ideia de movimento 

deste meio de transporte.  

A descrição de outro objeto na composição deste texto: balança, também 

promove esta visualização, como se estivesse balançando as palavras ao movimento da 

leitura no instante em que ler. “a balança pesa o peixe/ a balança pesa o homem/ a 

balança pesa a fome/ a balança vende o homem” (MARTINS, 1992, p. 32). 

Também existe a descrição feita por Loureiro que seleciona palavras que se 

lidas com atenção, suscitam imagens concretas e palpáveis. O experimentalismo é outro 

traço de modernidade nos poemas. A distribuição das palavras ganha disposições novas 

ao longo dos versos. Verifica-se isto nos trechos de Mercado de Peixe.  

Boca abrifechando 

                           em timidez de si mesma 

 Este "abrifechando" pode se remeter às marés do Ver-o-Peso, 

no movimento de ir e voltar. 

Olhos parados  

                     lagos                     

                               olhagos 

A junção de "olhagos" sugere ao olhar tímido de quem 

contempla o mercado de peixe. 

em que se reflete                                

                           a fome que os contempla. (LOUREIRO, 2001, 292). 

 

3. 1. 3- A anulação do homem 

Observa-se que tanto em Ver-o-Pêso quanto em Mercado de Peixe, há a 

anulação do homem enquanto agente ativo, que pratica a ação. Nestas duas poesias o 

homem aparece como um ser apassivado. 

Em Ver-o-Pêso, o poeta constrói o texto fazendo com que todos os elementos 

participem do processo, menos o homem. Nesse texto há a nomeação dos objetos: existe 
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a canoa, a balança, o peixe, a lama, entretanto não há a presença ativa e significante do 

homem. Este é desconhecido, indeterminado, em relação aos outros. Verifique nos 

versos a ação da canoa: "A canoa traz o homem/ a canoa traz o peixe/ a canoa tem um 

nome"; a ação da balança: "a balança pesa o peixe/ a balança pesa o homem" 

(MARTINS, 1992, p.53); atente para a ação do homem: "no mercado deixa o peixe/ no 

mercado encontra a fome" Quem deixa o peixe no mercado, quem encontra a fome? O 

autor não nomeia para demonstrar justamente esta anulação do homem frente a seres 

inanimados. 

Loureiro também apresenta este traço em seu texto Mercado de Peixe. Nos 

versos: “essa angústia de peixes / entre escamas/ Esse olhar entre facas e balanças.” 

(LOUREIRO, 2001, p.292). Mais uma vez há a anulação do homem em relação aos 

seres inanimados. A angústia presente no verso é do peixe, que fica a olhar a balança e a 

faca. E mesmo que esse olhar se refira ao homem este é anulado. 

 

                              bocanula 

                                               incapaz de si mesma 

Boca abrifechando 

                           em timidez de si mesma 

Olhos parados  

                     lagos                     

                               olhagos 

em que se reflete                                

                        a fome que os contempla. (LOUREIRO, 2001, p. 292). 
 

O próprio texto já caracteriza este homem como uma "bocanula" sem opinião, 

"tímido", olhos cabisbaixos a olhar os lagos, espiando-o enquanto a fome o contempla. 

 

3. 2-As inconstâncias. 

3. 2. 1- O lírico amoroso que se espalha pelo texto 

 

Em Sub, o amor é enfocado como um sentimento carnalizado, centrado no 

vínculo sexual. A mulher apresentada é uma prostituta. Não há amor espiritual, de alma 

nem por parte da mulher, tampouco em relação ao homem que a procura. Trata-se de 

um amor físico. 
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Abriam-se as janelas 

e os seios se punham 

como jarros 

[...] 

A luz entrava e se apagava. 

A teia imensa  

caía sôbre colchas 

coxas que se abriam 

[...] 

Os pêlos então se incendiavam 
e acendiam as sombras encurraladas 

agora despregadas, submersas, 

desfibravam-se pelas coisas 

horizontais- esponjas azêdas. 

Afinal a febre vomitava 

o seu suor numa bacia. (MARTINS, 1992. p.53- grifos nossos). 

 

Nestes versos, percebe-se a concretização desse amor carnal, sobretudo quando 

o poeta, propositalmente, escolhe os termos que sugerem a uma relação sexual como, 

alguma coisa (menos sentimento amoroso) "jorrava e se quebrava” aludindo à união dos 

corpos; "colchas", "coxas" e "pêlos" partes do corpo humano, "sombras encurraladas" 

mais uma vez a união dos corpos. 

Em À Outra Passante, o amor não é representado como um sentimento 

carnalizado, ao contrário do que ocorre em Sub. Naquele, o sentimento acontece no 

plano espiritualizado, pois o próprio eu-lírico afirma que o amor, ou expectativa que se 

frustra, mesmo na memória. O objeto do amor, sequer é definido no decorrer dos 

versos. Nesse poema o eu-lírico busca o amor essencial, apesar de se assemelhar a um 

lampejo repentino, passageiro, mas inesquecível, como se pode ler nos versos: 

  
                                       esse 

fotograma súbito, close, na multidão de um filme, 

desabrochada flor 

relâmpago do nada 

canção sintonizada 

e logo outra estação ocupa seu lugar. (LOUREIRO, 2001, p. 237) 
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Trata-se de uma aparição que foi breve como uma: "fotograma súbito, close, na 

multidão de um filme", mas que deixou marcas indeléveis na memória. Diferentemente 

do que ocorre em Sub, pois não houve envolvimento físico, nem espiritual. 

 

3. 2. 2 - Pessoalidades X impessoalidade 

  

No texto Sub de Max Martins há a presença do eu-poético de forma impessoal, 

embora esta impessoalidade seja de maneira dúbia, pois o leitor sabe que há um 

observador suposto no texto, que lança mão de sintagmas metonímicos e de metáforas 

para afinar a sutileza do texto. Os verbos são empregados em terceira pessoa. Já em À 

Outra Passante, de Loureiro, o uso dos verbos e dos pronomes são em primeira pessoa 

para expressar diretamente o pensamento do eu-lírico. 

 

Considerações Finais 

 

Com base no estudo sobre o Modernismo, sobretudo o que se manifestou nas 

poéticas dos escritores paraenses a partir das leituras bibliográficas dos autores em 

análise e nos manifestos presentes nos Suplementos da Folha do Norte, meio pelo qual, 

chegaram as novas ideias de arte literária vigente no Brasil após a Semana de 1922, 

formulou-se este estudo de análise de literatura comparada entre os quatro textos 

selecionados.  

Tendo como finalidade maior apresentar uma pequena leitura a respeito dos 

traços poéticos de uma literatura de expressão amazônica cunhada na realidade ora 

ribeirinha ora de um lirismo de aspecto erótico, como em Sub e ao mesmo tempo fugaz 

como em À Outra Passante. 

Essa análise foi oriunda de recorte de apresentação de um trabalho maior, de 

pós- graduação, no entanto, revisitá-lo para atribuí-lo nova roupagem, pode-se 

novamente perceber o quão são comuns os encontros e desencontros entre partes de 

textos quanto diferentes análises, neste estudo apresentadas algumas.  
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